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1. Úvod 
 

Po přistoupení České republiky do Evropské unie se otevřela nejen pro naši zemi řada 

možností k realizaci mnoha projektů. Mezi jednotlivými zeměmi Evropské unie existují 

značné rozdíly, co se týče ekonomické, hospodářské a sociální úrovně jednotlivých regionů. 

Pro snížení těchto regionálních disparit vznikla Regionální politika (Politika hospodářské  

a sociální soudržnosti). V rámci této politiky byly zřízeny nástroje pro čerpání unijních 

prostředků prostřednictvím Strukturálních a Kohezního fondu. Mezi největší pomocníky  

ve snižování regionálních disparit a naplňování cílu Evropské unie patří Evropský fond 

regionálního rozvoje a Evropská sociální fond. 

Bakalářská práce je systematicky rozčleněna do pěti kapitol podle logické návaznosti. 

První kapitola pojednává stručně o Strukturální politice EU, jejich cílech pro období 2007 – 

2013, včetně stručně popsaných základních principů, na kterých tato politika funguje. 

Fungování strukturální politiky je založeno na nástrojích v podobě jednotlivých fondů: 

strukturálních, Evropského sociálního, Regionálního rozvoje, ale také Kohezního. Tato 

kapitola se zaobírá jak finančním rámcem Regionální politiky EU pro aktuální programovací 

období 2007 – 2013, tak strategickými dokumenty typu Strategické obecné zásady 

společenství 2007 – 2013, Národní rozvojový plán a Národní strategický referenční rámec 

2007 – 2013 a v neposlední řadě operačními programy, bez nichž by nebylo možné čerpání 

prostředků realizovat. Část kapitoly bude věnována i Integrovanému operačnímu programu.  

 Druhá kapitola obsahuje nejen stručnou charakteristiku města Vsetín z historického 

pohledu i vývoje obyvatel, ale také Integrovaný plán rozvoje města - jeho charakteristiku, 

záměr, finanční plán, časový harmonogram, včetně projektů financovaných ze strukturálních 

fondů EU v rámci IPRM Vsetín. Jeden z těchto projektů je i Stavební úpravy náměstí 

Svobody, který je obsahem třetí kapitoly. 

 Jak již bylo zmíněno, třetí kapitola se zabývá samotným projektem Stavebních úprav 

náměstí Svobody. Tento projekt jsem si vybrala z toho důvodu, že je velice diskutovaným 

tématem mezi samotnými občany a vzbudil velký zájem veřejnosti. V praktické části provedu 

zhodnocení tohoto projektu pomocí dotazníkových šetření získaných na základě jednotlivých 

výpovědí občanů města Vsetín a okolí.  

 Za cíl si kladu objektivně zpracovat výsledky dotazníkového šetření tohoto projektu 

s následným návrhem řešení pro zlepšení dané situace. V závěru bakalářské práce zhodnotím 

celý projekt z pohledu veřejnosti a navrhnu zdroje pro financování oprav. 
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Pro získání potřebných informací jsem vycházela z publikací, které se zabývají regionální 

politikou Evropské unie. V rámci kapitoly tři a čtyři jsem čerpala z interních materiálů města 

Vsetín, z internetových stránek města Vsetín z odboru Regionální rozvoj a z dokumentace 

k samotnému projektu Stavební úprava náměstí Svobody. 
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2. Strukturální politika EU 

Mezi nejvýznamnější politiky Evropské unie patří Regionální a strukturální politika 

EU. Společně se tyto politiky nazývají politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS). 

Jelikož se v posledních letech hovoří v souvislosti s těmito politikami i o územní soudržnosti, 

hovoří se o ní jako o politice hospodářské, sociální a územní soudržnosti (HSUS). Mezi 

hlavní cíl politiky soudržnosti patří zajistit pomoc regionům s rozvojem, který  

je pod průměrem Evropy, dostat se na stejnou úroveň. Tato pomoc je zajišťována 

prostřednictvím investic do různých oblastí, jako je třeba infrastruktura. Ve výsledku  

to znamená, že tato politika má za úkol snižovat disparity mezi evropskými regiony  

a zeměmi.
1
 Kapitola je zaměřena na cíle této politiky, na to, jak je zajišťováno financování 

cílů, na programové období 2007 – 2013 a v neposlední řadě na strukturální politiku 

v podmínkách České republiky. 

2.1.  Cíle politiky Soudržnosti pro období 2007 – 2013 

V důsledku rozšíření Evropské unie na 25 členských států se zvýšily regionální disparity 

v rámci celé Evropské unie a vzrostl počet obyvatel o 20 %, zatímco celkové HDP jen o 4 -5 

%. Tím došlo ke snížení příjmu na osobu v EU o zhruba 10 %. Pokud by tedy nedošlo 

k reformě regionální politiky, mohlo by dojít k jejímu zhroucení. Proto dne 18. února 2004 

Evropská komise předložila nový návrh reformy politiky soudržnosti na následující období 

2007 - 2013, která nesla název Nové partnerství pro soudržnost: konvergence, 

konkurenceschopnost a kooperace. 

V únoru 2004 Evropská komise také schválila návrh rozpočtu na období 2007 - 2013 

pro rozšířenou EU s 27 členskými státy. Na základě Třetí zprávy o ekonomické a sociální 

soudržnosti, která zahrnovala návrh na reformu politiky soudržnosti, předložila Evropská 

komise Radě v únoru 2005 návrh tzv. Nového partnerství pro růst a zaměstnanost, který Rada 

schválila. Díky tomu mohla Evropská komise zveřejnit Sdělení, které obsahuje obecné zásady 

politiky soudržnosti na léta 2007 - 2013. 

 Pro období 2007 -2013 byly v oblasti regionální politiky stanoveny tři základní cíle: 

 Konvergence, 

 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, 

 Evropská územní spolupráce. 
2
 

                                                 
1
 http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/politiky-eu/regionalni-a-strukturalni-politika/1000521/4283/ 

2
 Marek, Kantor, 2009. 
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2.1.1. Konvergence 

Tento cíl se snaží podporovat růst a tvorbu nových pracovních míst v nejméně 

rozvinutých členských zemích, oblastech a v regionech, kde je HDP na osobu nižší než 75 % 

průměru Evropské unie.  

Cíl Konvergence zahrnuje také tzv. regiony se statistickým efektem, které reprezentují 

zhruba 5,2 % populace EU - 25. Těmto regionům je kompenzováno zvýšení jejich HDP,  

ke kterému došlo kvůli rozšíření EU o 10 nových členů v květnu 2004.  

Na tento cíl je určeno nejvíce prostředků regionální politiky EU, průměrně kolem 82 %.  

Co se týká ale nových členských zemí, tam je alokace těchto prostředků vyšší, v ČR činí 

zhruba 97,1 %. Zahrnuje celé území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy, které 

má HDP vyšší než 75 % průměru EU. Je tedy patrné, že pod cíl Konvergence spadá naprostá 

většina regionů všech deseti nových členských zemí, ale i jižní Itálie, východní Německo, 

několik oblastí Velké Británie, také některé části Řecka, Portugalska a Španělska.  

Na uskutečnění tohoto cíle se podílejí Evropské fondy, zvláště pak fond Regionálního 

rozvoje, který se zaměřuje především na modernizaci ekonomiky, na rozšíření a zlepšení 

infrastruktury a na ochranu životního prostředí, tak Evropský sociální fond.  

Ten se soustřeďuje na zlepšení kvality a schopnosti institucí na trhu práce, vzdělávacích 

systémů a sociálních a ošetřovatelských služeb, na zvýšení investic do lidského kapitálu  

a také na posílení administrativní kapacity národních a regionálních správ. Jako třetí důležitý 

fond tohoto cíle je Kohezní fond. Ten je používán při rozsáhlých projektech dopravní  

a ekologické infrastruktury. 
3
 

2.1.2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, jakožto druhý cíl politiky 

soudržnosti, se soustřeďuje na oblasti, jejichž nepodporuje cíl jedna Konvergence. Jde tedy  

o oblasti, s HDP vyšším než je 75 % průměru EU. Tyto oblasti nevyžadují tak naléhavou 

pomoc, jako je to u těch, co spadají do cíle jedna. Tudíž je zde přidělená výše prostředků 

znatelně nižší. 

Pro tento cíl jsou rozděleny oblasti na průmyslovou, venkovskou a městskou. 

Průmyslová oblast může žádat o pomoc z tohoto cíle, pokud je jeho míra nezaměstnanosti  

a podíl zaměstnanosti v průmyslovém sektoru vyšší, než je průměr EU. Venkovské oblasti 

spadají pod tento cíl, pokud mají malou hustotu osídlení (tzn. méně než 100 obyvatel na km
2
) 

anebo pokud zaměstnanost v zemědělském sektoru je dvakrát vyšší než je průměr EU. Tato 

                                                 
3
 Tamtéž, s. 24. 
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oblast by měla mít i vyšší nezaměstnanost, než je v EU běžné nebo čelit i poklesu populace. 

Co se týká městských oblastí, ty spadají pod tento cíl tehdy, je- li jejich nezaměstnanost vyšší 

než je průměr EU, mají- li vysokou kriminalitu, nízkou vzdělanost a také se potýkají  

se značnou chudobou.  

Pod tento cíl spadají například severní část Velké Británie, skoro celé Španělsko, 

kterého se netýká cíl Konvergence, dále je to střední Francie, střední Itálie, severní Finsko  

a téměř celý Kypr. Co se týče České republiky, tak tento cíl se týká pouze hlavního města 

Prahy, a je na něho vyčleněno 1,6 % prostředků regionální politiky. Pro dosažení tohoto cíle 

jsou vytyčeny dvě strategie: 

 tzv. regionální programy (týkají se podporování konkurenceschopnosti daných 

oblastí), 

 tzv. národní programy (pomoc předvídat hospodářské změny a pomoc se jim 

přizpůsobit).
 4 

2.1.3. Evropská územní spolupráce 

Cíl Evropská územní spolupráce je zaměřen na posílení přeshraniční spolupráce,  

a to prostřednictvím společných místních a regionálních iniciativ (např. INTERREG),  

na posílení národní spolupráce, která by měla přispět k integrovanému územnímu rozvoji  

a posílit meziregionální spolupráci. 

Tento cíl je financován z EFDF a je pro něho vyčleněno 1,3 % finančních prostředků. 

Hlavními prioritami tohoto cíle tedy je:  

 podpora rozvoje vědy a výzkumu a informačních společností, 

 dále životní prostředí a předcházení rizikům, 

 řízení vodních zdrojů. 
5
  

2.2.  Principy regionální politiky 

Následujících pět principů je základem Regionální politiky EU. Jak se Regionální politika 

vyvíjela, vyvíjely se a měnily také její principy. V programovacím období 2007 – 2013  

je důležitých právě těchto 5 principů: princip programování, koncentrace, partnerství, 

adicionality, monitorování a vyhodnocování. Regionální politika EU se neřídí jenom těmito 

základními principy, ke svojí činnosti využívá i doplňkové principy, jako jsou princip 

subsidiarity, koordinace a harmonizace, integrace, konvergence, solidarity, kompatibility 

a proporcionality. Teď si přiblížíme těch pět základních principů Regionální politiky EU. 

                                                 
4
 Marek, Kantor, 2009. 

5
 Novotná, 2008. 
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2.2.1. Programování 

Strukturální fondy jsou koncipovány na základě několikaletých (v současné době 

sedmiletých), multi - sektorálních plánů regionálního rozvoje, které vyjednávají členské země 

společně s Evropskou komisí. Záměr tohoto principu je zabezpečit co nejucelenější řešení 

problémů, které se týkají regionů a nepřidělovat prostředky bezkoncepčně na jednotlivé dílčí 

projekty. Výsledkem by tak měl být ucelený, integrovaný program realizovaný 

v dlouhodobějším časovém období. 

2.2.2. Koncentrace 

Jeho cílem je soustředit pomoc ze strukturálních fondů EU do nejvíce postižených 

oblastí, tedy do oblastí s největšími strukturálními problémy. Tyto oblasti jsou vybírány podle 

cílů, které společně určí Evropská komise a členské státy jako prioritní. Využívání principu 

Koncentrace přináší lepší využití peněžních prostředků a jednodušší monitorování a kontrolu. 

2.2.3. Partnerství 

Jak již název napovídá, jde o partnerství Evropské komise, místních či regionálních 

orgánů a kompetentních nevládních aktérů. Právě tyto orgány spolu musí aktivně 

spolupracovat ve všech etapách administrace strukturálních fondů, jako je plánování, 

implementace, řízení, monitorování či hodnocení. Navíc se na projektu mohou aktivně podílet 

i samotní příjemci pomoci, tedy regiony, obce nebo soukromé subjekty. Tato spolupráce 

s Evropskou komisí by měla být co nejvyšší. 

2.2.4. Adicionalita 

Adicionalita se také označuje jako doplňkovost. V tomto případě to znamená,  

že prostředky z unijních zdrojů mají pouze doplňovat finanční výdaje ze strany příjemců 

pomoci. Členské země a s nimi i jejich orgány se musejí podílet na financování daných 

projektů. Tímto krokem chce EU dosáhnout vyšší efektivnosti a odpovědnosti v rámci 

poskytování pomoci. 

2.2.5. Monitorování a vyhodnocování 

Význam principu monitorování a vyhodnocování stále roste. Snahou je, aby bylo  

co nejefektivněji nakládáno s finančními prostředky. To jak se zachází s danými prostředky  

je sledováno a vyhodnocováno třemi způsoby a to: ex ante (předběžné hodnocení), interim 

(střednědobé hodnocení) a ex post (následné hodnocení). 
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2.3.  Nástroje regionální politiky 

Pro aktuální období 2007 – 2013 mají nástroje sloužící k naplnění stanovených cílů 

(zmíněných v kapitole 2.1) právní základ v balíčku, který schválila Rada a Evropský 

parlament v červenci 2006. Největší změnou je, že došlo ke zjednodušení systému čerpajícího 

prostředky regionální politiky EU. Toto zjednodušení má za následek i snížení počtu nástrojů 

pro čerpání peněžních prostředků. Nyní je možné využít tři nástroje: strukturální fondy- 

Evropský sociální fond a Evropský fond regionálního rozvoje, a jako třetí nástroj Kohezní 

fond.
6
 

2.3.1. Evropský sociální fond (ESF) 

Tento fond se řadí mezi nejdůležitější nástroje v oblasti intervencí, které jsou 

orientovány na lidské zdroje, zvláště pak na mladé, ale i starší pracovní síly. Byl založen 

v roce 1957 s cílem snižovat nezaměstnanost a zlepšit fungování na trhu práce. V průběhu 

roků, se Evropský sociální fond vyvíjel a docházelo k narůstání jeho významu v rámci všech 

strukturálních fondů. Jak rostl jeho význam, zvyšovaly se i finanční prostředky fondu. 

Zatímco v roce 1961 – 1972 měl k dispozici nějakých 420 milionů eur, v aktuálním období 

2007 – 2013 má k dispozici v rámci unijního rozpočtu 55 mld. eur.  

V současném období 2007 – 2013 se ESF zaměřuje na tři skutečnosti, které jsou pro 

něho stěžením. Jedná se o rozšíření Evropské unie o 12 nových členských států, dále  

o stárnutí populace v Evropě a za třetí o rozšiřující a prohlubující proces globalizace. 

Evropský sociální fond, jakožto i ostatní strukturální fondy přispívá k naplnění a financování 

stanovených cílů Společenství. Zapojuje se zejména do cíle 2 – Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost a do cíle 1- Konvergence. 
7
 

2.3.2. Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 

Vstup Velké Británie, Dánska a Irska přinesl do Společenství značné rozdíly mezi 

jednotlivými regiony členských zemí. Ty se doposud týkaly pouze Itálie a zámořských části 

Francie. Po tomto rozšíření Společenství v roce 1973 se zemí, která se potýkala s největšími 

regionálními problémy, se stalo Irsko a i některé části Velké Británie, zejména Severní Irsko. 

Tento problém se musel začít řešit, a proto v říjnu 1972 na konferenci, které se účastnili 

vrcholní zástupci všech členských zemí ES
8
, bylo rozhodnuto o zřízení Evropského fondu pro 

regionální rozvoj a fungovat začal od roku 1975. 

                                                 
6
 Marek, Kantor, 2009. 

7
 BOHÁČKOVÁ,  Hrabánková, 2009. 

8
 ES zkratka pro Evropské společenství 
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Tedy takového podpůrného nástroje, který by měl za cíl vyrovnat právě tyto rozdíly mezi 

regiony. Prostředky z tohoto fondu měly sloužit jako doplňující intervence k prostředkům 

členských zemí. 

„Mezi základní cíle regionální politiky patří rozvoj regionů zaměřený na jejich 

soudržnost a zvyšování konkurenceschopnosti: každý region by měl mít příležitosti ke svému 

vyváženému rozvoji odpovídajícímu jeho potenciálu a specifickým stránkám“.
9
  

V programovacím období 2007 - 2013 Česká republika z ERDF čerpá evropské dotace díky 

sedmi Regionálním operačním programům (ROP), všech tématických OP kromě OP Lidské 

zdroje a zaměstnanost a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dále pak z OP Praha- 

Konkurenceschopnost a prostřednictvím programů Evropské územní spolupráce.
 10

  Celkovou 

sumu, kterou může Česká republika za těchto sedmi let z unijního rozpočtu získat je přibližně 

725 miliard korun, tedy asi 26,69 mld. euro. 
11

 

2.3.3. Kohezní fond (KF) 

Pojem kohezní politiku zavedl v roce 1986 Jednotný evropský akt a popisuje všechny 

kroky, které vedou ke snížení ekonomických a sociálních nerovností v EU. Kohezní fond  

je někdy označován i jako Fond soudržnosti, byl ustanoven Maastrichtskou smlouvou v roce 

1993. Jeho hlavním účelem je pomoc členským státům, potýkající se s problémy 

souvisejícími se vznikem hospodářské a měnové unie. 

Kohezní fond se liší od ostatních fondů EU tím, že nepatří do strukturálních fondů. Pomoc 

plynoucí z tohoto fondu mohou získat členské země s HDP nižším jak 90 % průměru 

Společenství, tedy především nové členské státy jako je Řecko a Portugalsko.
12

 

2.4.  Finanční rámec 2007 – 2013 

Finanční rámec EU neboli finanční perspektiva, je sestavován vždy na pět až sedm let  

a uzavírá se formě tzv. meziinstitucionální dohody a to mezi Evropskou komisí, Evropským 

parlamentem a Radou EU. Obsahovou náplní tohoto rámce jsou hlavní rozpočtové priority 

EU na nastavení horní výdajové hranice pro každou z těchto priorit. 

Finální podoba finančního rámce pro období 2007 – 2013 byla schválena na summitu 

Evropské rady 16. prosince 2005. Celková suma, se kterou bude Evropská unie hospodařit  

je téměř 862,4 miliardy eur (což je zhruba 25 bilionů korun), a představuje to 1,045 % HDP 

EU. Z této sumy, je vyčleněno pro regionální politiku a politiku soudržnosti 308 miliard eur 

                                                 
9
 http://www.mmr.cz/Regionalni-politika 

10
 http://www.euractiv.cz/eu4you/evropsky-fond-regionalniho-rozvo, 2012. 

11
 http://www.euroskop.cz/8640/sekce/cr-a-strukturalni-fondy-v-letech-2007-2013/ 

12
 Marek, Kantor, 2009. 
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pro období 2007 – 2013, tedy 0,37 % hrubého národního důchodu. Jde o více jak třetinu 

z celkového rozpočtu a také o rekordní částku. Tato vysoká částka dala záminku pro 

spekulace o tom, že regionální politika může nahradit dosud velice prosazovanou společnou 

zemědělskou politiku. 

 Na cíl Konvergence je vyčleněno až 81,9 % z celkové sumy (až 252 miliard eur). 

Jedná se o podporu nejchudším a nejvíce zaostalým regionům členských zemí. Pro cíl 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je určeno kolem 15,7 % (tedy 48 miliard 

eur). Jde především o podporu inovací, udržitelného rozvoje a vzdělávacích projektů. Zbylých 

2,4 % (asi 7,5 miliard eur) se použije na přeshraniční, národní a meziregionální spolupráci 

v rámci cíle Evropské územní spolupráce. Dodatečný zdroj, který sice není součástí regionální 

politiky EU, ale také se podílí na rozvoji regionů, budou prostředky na rozvoj venkova 

v kapitole společné zemědělské politiky. 

 Na nové členské státy připadá 48,3 % (včetně Bulharska a Rumunska), zatímco  

na staré členské státy 51,7 %. Tyto prostředky mají za období 2007 – 2013 zvýšit HDP 

nejchudším regionům v průměru o 10 % a pomoc při vytvoření 2,5 milionu nových 

pracovních míst. 

 Díky tomuto navýšení v rozpočtu se zvýšily i limity pro čerpání ze strukturálních 

fondů a Fondu soudržnosti a to pro nové členské státy znamenalo asi 5,3 miliard eur navíc 

oproti původnímu plánu. „ Pro Českou republiku je nejdůležitější částka z rozpočtu EU právě 

v oblasti strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Na období 2007 – 2013 se bude jednat  

o 752,7 miliard Kč, přičemž na strukturální fondy připadne asi 526 miliard Kč a na Fond 

soudržnosti 258 miliard Kč. Podíl evropských fondů na financování veřejných projektů 

vzroste až na 85 %.“
13

 

 

2.5.  Strategické dokumenty pro aplikaci regionální politiky EU v České 

republice 

Tím, že Česká republika přistoupila k Evropské unii a zapojila se do strukturální 

politiky, vyvolalo nutnost vypracovat celou řadu strategických a programových dokumentů, 

týkající se této problematiky. České dokumenty musejí být plně v souladu s požadavky EU. 

V této kapitole se zaměříme na základní strategické dokumenty, které jsou nutné pro aplikaci 

regionální politiky EU v České Republice.
14

 

                                                 
13

 Marek, Kantor, s. 30. 
14

 Tamtéž, s. 33. 
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2.5.1. Strategické obecné zásady Společenství ( SOZS) 

Jedná se o rámcový strategický dokument pro regionální politiku EU. Tento dokument 

obsahuje hlavní zásady a priority politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU pro období 

2007 – 2013. Jeho obsah tvoří doporučení, jak by měly regiony nejlépe naložit 

s poskytnutými prostředky, které budou mít po sedm let k dispozici, v rámci unijní regionální 

politiky. V rámci  SOZS si každý členský stát připraví tzv. Národní strategický referenční 

rámec (viz kapitola 2.3.3). 

Tento dokument byl schválen Radou EU a Evropským parlamentem v říjnu 2006. 

Komisařka Danuta Hübner zároveň zdůraznila, že je nutné klást větší důraz na programy, 

které jsou zaměřeny na zlepšování atraktivnosti měst a regionů EU jako míst přitažlivých pro 

investory. Pak by se měly upřednostňovat programy zaměřené na podporu regionálních 

inovací a ekonomického růstu, založené na znalostech a projekty určené na vytváření většího 

počtu kvalitnějších pracovních míst.
15

 

2.5.2. Národní rozvojový plán 2007 – 2013 (NRP) 

Národní rozvojový plán ČR 2007 – 2013 poskytuje oporu a konkrétní východiska pro 

zpracování Národního strategického referenčního rámce pro financování z fondů EU pro 

období 2007 - 2013. 

Tento dokument obsahuje SWOT analýzu, dále analýzu současného stavu, což 

zahrnuje obecnou charakteristiku, makroekonomickou analýzu a prognózy, veřejnou správu  

a regionální rozvoj, zaměření operačních programů, rozložení finančních zdrojů, vize ČR  

po roce 2013, globální cíl a strategické cíle, plus prioritní osy. 

Globální cílem Národního rozvojového plán 2007 – 2013 je „ přeměna 

socioekonomického prostředí České republiky v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, 

aby Česká republika byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel. 

Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti bude dosahováno udržitelného 

růstu, jehož tempo bude vyšší než průměrný růst EU 25. ČR bude usilovat o růst 

zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně 

kvality života obyvatelstva.“ 
16

 

                                                 
15

 Tamtéž, s. 34. 
16

 Novotná, 2008. 
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K naplnění globálního cíle slouží čtyři strategické cíle: 

 konkurenceschopná česká ekonomika, 

 otevřená, flexibilní a soudržná společnost, 

 atraktivní prostředí, 

 vyvážený rozvoj území.
17

 

Na tyto cíle pak navazují čtyři prioritní osy: 

 PO posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky, 

 PO rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti, 

 PO životní prostředí a dostupnost, 

 PO vyvážený a harmonický rozvoj území a ČR.
18

 

Národní rozvojový plán a jeho postavení mezi ostatními programovými dokumenty  

je velice důležité. K získání prostředků regionální pomoci, musí členské státy splnit určité 

podmínky. Mezi ně patří jasně definovat konkrétní pravidla a strategie čerpání finančních 

prostředků. Navíc tento dokument vytyčuje jasně dané cíle, které musejí být splněny. 
19

 

2.5.3. Národní strategický referenční rámec (NSRR) 

„Národní strategický referenční rámec představuje rámcovou rozvojovou strategii  

na úrovni státu a referenční nástroj pro přípravu programování fondů.“ 
20

 Slouží jako 

podklad pro jednotlivé operační programy, protože právě na jeho základě vyjednává daný 

členský stát jejich konkrétní podobu s Evropskou komisí. Tvoří tak jakousi pomyslnou 

spojnici mezi národními prioritami politiky soudržnosti, rozpracovanými v Národním 

rozvojovém plánu a evropskými prioritami uvedenými ve Strategických obecných zásadách 

Společenství.  

Základ pro vytvoření návrhu NSRR byl Národní rozvojový plán ČR, který byl usnesen 

Vládou České republiky č. 175/2006 a do dubna k němu mohly vyjádřit své připomínky 

všechny subjekty- například neziskové organizace, podnikatelské kruhy, vysoké školy  

a mnoho dalších. Konečná podoba pak byla schválena Evropskou komisí 27. července 2007.  

NSRR je takovým shrnutím českých priorit a zároveň popisuje implementační 

strukturu, která je zapotřebí pro efektivní využití prostředku z EU. Struktura tohoto 

dokumentu vychází přímo z legislativy EU, takže obsahuje analýzu, zvolenou národní 

strategii, seznam programů podpory, a v neposlední řadě rozdělení finančních prostředků. 

                                                 
17

 Marek, Kantor, 2009. 
18

 Novotná, 2008. 
19

 Marek, Kantor, 2009. 
20

 Tamtéž, s. 36. 
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Nezbytné pro efektivní plnění a popis těchto programů je zapotřebí posílit administrativní 

kapacitu, strategie zabývající se tímto problémem je také součástí NSRR. 

NSRR je rozdělen do dvou základních částí: 

 strategické, 

 operační.. 

Strategická část specifikuje zvolenou strategii pro všechny definované cíle politiky 

soudržnosti EU, operační část pak obsahuje seznam operačních programů a rozdělení 

finančních prostředků mezi tyto programy.
 21 

2.5.4. Operační programy 

Čerpání finančních prostředků z evropských fondů v rámci regionální politiky  

se uskutečňuje díky operačním programům (OP). Jsou to jedny z nejdůležitějších dokumentů, 

zvláště co se týče z pohledu investorů a realizátorů projektů. Operační programy popisují 

priority, řízení a finanční zdroje upřesňující oblasti intervencí na národní úrovni, ale i na 

úrovni jednotlivých regionů daných členských zemí. Evropská komise rozhoduje o jejich 

schválení. Operační programy existují ve dvou variantách, máme tématické operační 

programy nebo regionální operační programy. Tématické OP řeší problematiku daného 

sektoru či oblasti (například životní prostředí, dopravu, podnikání, apod.). Regionální OP  

se vztahují na jeden region (NUTS II). Struktura je u všech OP velice podobná.  

Vláda ČR schválila na základě Národního rozvojového plánu ČR pro období 2007 - 

2013 a Národního strategického referenčního rámce 24 operačních programů, které byly 

následně předloženy Evropské komisi k projednání. Jde o tyto operační programy: 

 Životní prostředí, 

 Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

 Výzkum a vývoj pro inovace, 

 Podnikání a inovace, 

 Lidské zdroje a zaměstnanost, 

 Doprava, 

 Integrovaný operační program, 

 Technická pomoc, 

 sedm Regionálních operačních programů, 

 dva programy pro region soudržnosti hl. m. Prahy, 

                                                 
21

 Marek, Kantor, 2009. 
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 a devět programů evropské územní spolupráce. 

Všech 24 OP slouží pro naplnění tří cílů politiky soudržnosti Evropské unie. Těmito cíly jsou 

Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a Evropská územní 

spolupráce. 

Celkový obnos finančních prostředků, které bude moci Česká republika v daném 

období vyčerpat, je 26,7 miliard eur.
22

 

My se blíže seznámíme s Integrovaným operačním programem, jelikož tento operační 

program souvisí s projektem, kterým se budeme zabývat ve čtvrté kapitole. 

Integrovaný OP je doplňkem k  připravovaným operačním a regionální OP  

a je koncipován jako program komplexních koncentrovaných intervencí národního  

a nadregionálního rozměru pro řešení společných problémů na území ČR. Globálním cílem 

Integrovaného OP je prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných 

služeb podpořit socio- ekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů. Ke specifickým 

cílům tohoto programu patří: 

 zvýšení efektivity, zkvalitnění procesů a zlepšení dostupnosti služeb veřejné správy  

na národní a regionální úrovni, 

 modernizace a systémová přeměna vybraných veřejných služeb s cílem nastartovat 

proces celkové transformace veřejných služeb, 

 lepší využití potenciálu území prostřednictvím národních, systémových intervencí 

v oblasti ČR, kultury, bydlení a rozvoje systémů územních politik. 

Od toho jsou odvozeny tyto následující prioritní osy: 

 Modernizace veřejné správy, 

 Zavádění ICT v územní veřejné správě, 

 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, 

 Národní podpora cestovního ruchu, 

 Národní podpora územního rozvoje, 

 Technická pomoc.
23

 

                                                 
22

 Tamtéž, s. 37. 
23

 Tamtéž, s. 43. 
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3. Čerpání prostředků z EU prostřednictvím IPRM Vsetín 
 

Finanční prostředky z Evropských fondů lze získat více způsoby. Jedním z nástrojů, 

který slouží právě pro získání dotací ze strukturálních fondů EU je Integrovaný plán rozvoje 

města (dále jen „IPRM“). Tyto dotace jsou poskytovány na rozvoj vymezené zóny daného 

města. Integrovaný plán musí být schválen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které má 

financování rozvoje bydlení ze strukturálních fondů EU na starosti. 
24

 

3.1.  Charakteristika Vsetína 

Vsetín je město, které se nachází ve východní části Moravy ve Zlínském kraji. Svou 

polohou zasahuje na úpatí jak Vsetínských, Hostýnských tak i Vizovických vrchů. Kolem  

se vine Vsetínská Bečva. Celková rozloha dle katastru města je 5.761,49 ha. Dominantou 

města je renesanční zámek, nabízející impozantní vyhlídku na celé město. Zámek pochází  

ze začátku 17. století, jeho součástí je také anglický park, kde se nacházejí vzácné dřeviny. 

Dnes v zámku sídlí Muzeum regionu Valašsko. V celém regionu se zachovaly roubené 

dřevěné stavby a významné kulturní památky, zejména pak v samotném městě. 
25

 

Historie 

První zmínky o Vsetínu jsou v listinách z let 1297 – 1308 a vztahují k samému začátku 

osídlování tohoto území. Je v ní uvedeno městečko nazývané Setteinz s kostelem  

a mlýnem. Název Wssetin se objevuje v listinných dokumentech od roku 1396. V polovině 

15. století byla na místech dnešního Horního náměstí postavena tvrz, která byla počátkem 17. 

století přebudována na zámek. Věž tohoto zámku patří dodnes k nejvýraznější vsetínské 

dominantě. Ke sloučení Horního a Dolního Vsetína došlo až roku 1849.  

K prvním vsetínským továrnám patřil cukrovar, parní pily, továrna na sirky, roku 1868 

byly založeny sklárny. V roce 1909 se stal Vsetín okresním městem. Roku 1885 bylo město 

spojeno s vnitrozemím železnicí, začala výstavba škol, nemocnice, městské elektrárny, 

vodovodu a dalších veřejných zařízení. O uskutečnění některých z těchto staveb se zasloužil 

T. G. Masaryk. Vysokou nezaměstnanost ve 30. letech zmírnila až výstavba nového závodu 

Zbrojovka roku 1937. Vsetín byl osvobozen 4. května 1945. 
26

 

                                                 
24 http://www.jumar.cz/index.php/dotace-iprm,2012. 
25

 http://mestovsetin.cz/strategicky-plan-udrzitelneho-rozvoje-vsetinska-na-roky-2011-2015/ds-

18853/archiv=0&p1=6911 
26

Tamtéž. 
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Obyvatelstvo 

V tabulce 3.1 je znázorněn stav obyvatel města Vsetína v posledních 10 letech.  

Je patrné, že ve městě Vsetín je klesající trend počtu obyvatel. Je to zejména z důvodu,  

že mladí lidé často odcházejí do větších měst za prací. 

Tabulka 3.1 Počet obyvatel k 31.12. 

Ukazatel 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Obyvatelstvo 28 

983 

28 

731 

28 

575 

28 

350 

28 

261 

28 

 075 

27 

963 

27 

759 

27 

689 

27  

296 

27 

150 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

K 26. 3. 2011 žilo na území celého Vsetínska celkem 27 150 obyvatel. Z tohoto počtu 

bylo 13 054 mužů a 14 096 žen. Z pohledu ekonomické aktivity obyvatelstva města je celkem 

70 % obyvatel města v produktivním věku (15 – 64 let), 14 % obyvatel ve věku 

předproduktivním (0 - 15 let) a 16 % obyvatel v poproduktivním věku (občané starší 65 let). 

Průměrný věk obyvatel Vsetína je 41 let, což je srovnatelné s celostátním průměrem v České 

republice (40,2 let). 

Graf 3. 1 Věkové složení obyvatel za rok 2011 

Zdroj: ČSÚ, data za rok 2011 

Počet bydlících obyvatel k 26.3.2011 

27150 

13054 

14096 

2011 

1825 

4542 

1822 

2720 

3836 

9551 

18772 

9221 

celkem 

muži 

ženy 

celkem 0-14 15-64 65 a více 
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3.2.  Strategie rozvoje města Vsetín  

Strategií, které se zaměřují na rozvoj města je mnoho. V této podkapitole si povíme 

něco málo o základních dokumentech, které předcházeli nynějšímu Integrovanému plánu 

rozvoje města Vsetín a jsou pro tento dokument klíčovými. Jedná se o Balanced Scorecard  

a Strategický plán rozvoje města Vsetín. 

Balanced Scorecard (dále jen „BSC“) 

Překládána do češtiny jako „Metoda vyváženého úspěchu“ či „ Metoda vyvážených 

ukazatelů“. Tato metoda strategického plánování má kořeny v USA. Jejími autory jsou pan 

Kaplan a Norton. Tito dva pánové přišli na způsob, jak vytvořit vazbu mezi strategií  

a operativními činnostmi v podnicích i ve veřejné správě, aby se tato strategie promítla do 

všech oblastí a dosažené cíle bylo možné změřit.  

Metoda se zakládá na vytvoření srozumitelné a přehledné strategické mapy  

a předpokládá se, že máme vyjasněny jak strategické priority, tak i vize a na ty pohlížíme  

ze čtyř směrů a ty jsou: zákaznické, finanční, interní procesy a učení se, které musí být 

ve vzájemné rovnováze. Zákaznická perspektiva se zaměřuje na občana, na jeho potřeby  

a očekávání. Ty musejí být financovány, a proto na ně navazuje perspektiva finanční, která  

se snaží přijít na odpověď „jaké zdroje potřebujeme, abychom naplnili svoji vizi a současně 

uspokojili zákazníka“. To vše je zajišťováno interními procesy. Perspektiva Učení se nám 

říká, co je důležité se naučit, co bychom měli znát, pokud vše chceme zvládnout. Metoda 

BSC je výhodná zejména z hlediska přehlednosti, měřitelnosti a vyváženosti. Příklad, jak má 

metoda BSC správně vypadat v případě veřejného sektoru, ukazuje Obrázek 3.1. 
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Obrázek 3.1 Metoda BSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.městovsetin.cz 

 

Město Vsetín využívá metodu BSC již od roku 2004, kdy si stanovilo následující vizi 

„Vsetín, srdce Valašska – příjemné město k životu, práci a zábavě: město usilující  

o zvyšování kvality života při respektování udržitelného rozvoje“. 

V roce 2010 vytvořilo město dynamický model BSC, který umožňuje pozorovat vývoj  

ve stanovených oblastech v čase. Dynamická verze modelu BSC má mnoho výhod, tou 

největší je ale fakt, že dokáže oproti předcházejícímu statickému modelu simulovat krok  

za krokem budoucí vývoj obyvatelstva a dalších oblastí a to vše až do roku 2030. Kvůli své 

klesající tendenci je nutné právě obyvatelstvu věnovat největší pozornost, a je tedy zařazen 

mezi klíčové ukazatele. Ke změně došlo také v počtu indikátorů, v předchozím statickém 

modelu jich bylo 33, v tom dynamickém jich je už jen 10. Došlo také ke zjednodušení 

administrativy, snadnější možnost získávání požadovaných hodnot a je také vyšší vypovídací 

hodnota indikátorů. 

Strategický plán rozvoje města Vsetín 

 Základem Koncepce rozvoje města Vsetín se zaměřením na využití prostředků 

strukturálních fondů 2007 – 2013 se stala Rozvojová strategie města – BSC, která určila 

priority a směry budoucího rozvoje města. Na to Koncepce rozvoje města přímo navázala, 

propojila a srovnala je s jinými strategickými dokumenty města i kraje. Koncepce rozvoje  

je zároveň i prováděcí dokument k BSC. Oba dva dokumenty jsou proto velice úzce 
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propojeny. To dokazuje i to, že Koncepce rozvoje využívá k realizaci monitorování 

indikátorů, které jsou definované právě v BSC. Společně tvoří strategii města. 

Potřeba strategického materiálů, na němž by město mohlo realizovat aktivity 

spolufinancované ze SF, byla hlavním důvodem ke zhotovení Koncepce rozvoje města. 

Zároveň by tento dokument měl sloužit jako podklad pro ostatní subjekty, zasahující do 

rozvoje města (podnikatele, veřejný a neziskový sektor), které by své projekty opírali také  

o strategie a cíle města. 
27

 

Součástí dokumentu je i socioekonomická charakteristika Vsetína, společně se SWOT 

analýzou určuje strategické cíle města pro období 2007 – 2013, kterými jsou 

Konkurenceschopná ekonomika, Otevřená, flexibilní a soudržná společnost, Atraktivní 

prostředí a Vyvážený rozvoj území.
28

 

 

3.3.  Integrovaný plán 

Integrovaný plán města (dále jen „IPRM“) je jedním z účinných nástrojů urbánní 

politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových a územních politik ve městech. Zároveň také 

představuje nástroj, který slouží pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů 

Evropské unie. 

V programovém období 2007 - 2013 patří IPRM k nejvýznamnějším koordinačním 

mechanismům pro intervence Regionálních operačních programů (dále jen "ROP"), 

Tématických operačních programů (dále jen "TOP") a Integrovaného operačního programu 

(dále jen "IOP"), které jsou cílené na rozvoj měst. Projekty zahrnuté v IPRM budou 

realizovány zejména prostřednictvím ROP, v oblasti problematiky bydlení z IOP a doplňovat 

je budou TOP. Touto spoluprácí je zajištěno společné působení jednotlivých aktivit, 

realizujících strategické rozvojové cíle, priority měst a umožňují tak dosáhnout vysoké 

koncentrace investic. 

Definice 

„Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově 

provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tématického 

přístupu ve městech a směřují k dosažení společného cíle či cílů města, obce či lokality. 

Mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů.“
 29

 

                                                 
27

 Hradilová, 2011. 
28

 Hradilová, 2011. 
29 http://www.iprm.cz/iprm/ 
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Integrovaný plán rozvoje města navazuje na celkovou vizi a strategii rozvoje města, 

jehož účelem je identifikace a řešení problémů týkajících se rozvojových oblastí města. 

A využívá k tomu podpory ze strukturálních fondů v programovacím období 2007 – 2013.
30

 

3.3.1.  Vize a cíle IPRM  

Vize IPRM Vsetín přímo navazuje na vizi města Vsetín stanovenou ve strategii města 

pomocí metody Balanced Scorecard. IPRM vizi města dále rozvíjí pro konkrétní obytnou 

zónu, kterou definuje takto: 

„Obytná zóna Vsetín - příjemné místo k životu, práci, odpočinku a zábavě pro 

všechny generace při respektování udržitelného rozvoje.“ 
31

 

Hlavním cílem Integrovaného plánu rozvoje města Vsetín je změnit prostředí zejména 

v dané obytné zóně tak, aby nabízela vhodné podmínky pro kvalitní a plnohodnotný život 

místních obyvatel. 

 

Specifické cíle IPRM Vsetín:  

A:Revitalizace veřejných prostranství 

B. Zvýšení kvality bydlení. 

 

Ad A. Tento cíl zahrnuje aktivity, které slouží pro revitalizaci veřejných prostranství. 

Jedná se například o úpravu veřejné zeleně, dále úpravy parků a vybavení městským 

mobiliářem (např. lavičky, odpadkové koše), počítá se zde i s rekonstrukcí místní 

infrastruktury, jako jsou například parkovací plochy, bezbariérové chodníky, také s tvorbou 

cyklostezek a protihlukových stěn. Tyto aktivity obsahují i rekonstrukci technické 

infrastruktury (jako je veřejné osvětlení, vrchní elektrické vedení aj.), vybudují se rekreační 

plochy, které budou volně přístupné veřejnosti (např. dětská hřiště, sportovní plochy) a počítá 

se také se zlepšením veřejné infrastruktury na sídlištích (jako jsou zastávky MHD, čekárny 

 a kamerový systém). 

Ad B. Pro realizaci specifického cíle B jsou připraveny následující činnosti. V první 

řadě se jedná o zateplování domů, odstranění poruch nosných konstrukcí nebo funkčních vad 

domů. Dále půjde o sanaci základů a hydroizolaci, rekonstrukci technického vybavení domů 

včetně výtahů. Modernizací projdou i lodžie a balkony. Mezi aktivitami má své specifické 

postavení zajištění moderního sociálního bydlení. 

                                                 
30

 http://www.iprm.cz/iprm/ 
31 interní materiál, Město Vsetín, 2008, str. 20 



26 

 

Další, takzvané „měkké“ aktivity, spolufinancovány z jiných operačních programů, se budou 

zaměřovat zejména na rizikové skupiny obyvatel ohrožených sociálním vyloučením  

a na zlepšení jejich situace. Tyto rizikové skupiny jsou např. senioři, nezaměstnaní, lidé  

se zdravotním postižením, národnostní menšiny a mládež. 

Tyto aktivity budou naplňovat především níže uvedené specifické cíle z Koncepce rozvoje 

města v rámci strategického cíle 2. Otevřená, flexibilní a soudržná společnost: 

 řešení problematiky seniorů, dostupné služby a péče, včetně sociálních, zdravotních  

a vzdělávacích, 

 rozvoj spolkových, kulturních a společenských aktivit na principu partnerství 

s neziskovým a podnikatelským sektorem. 
32

 

                                                 
32 interní materiál, Město Vsetín, 2008, str. 19. 
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Popis cílů, opatření a aktivit IPRM 

Mechanismus, kterým jsou uskutečňovány specifické cíle IPRM, je poměrně složitý  

a to zejména kvůli zdrojům jeho financování a časovému rozvrhu realizace. Specifické cíle 

IPRM se dělí na aktivity, které budou naplňovány jedním nebo několik dílčími projekty. 

Město Vsetín má připraveny projektové záměry hlavních prioritních projektů, které jsou 

v rámci IPRM nenahraditelné a bez nichž by nemohly být specifické cíle uskutečněny. IPRM 

z tohoto pohledu není strategickým dokumentem, ale taktickým nástrojem k řešení 

konkrétních problémů vybrané obytné zóny. 

V tabulce 3.2 je znázorněno členění IPRM Vsetín na specifické cíle, opatření  

a aktivity, které budou financovány z oblasti intervence 5.2 a tvoří jádro IPRM. 

 

Tabulka 3.2 Rozdělení opatření a aktivit v rámci specifických cílů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Dokument IPRM Vsetín, vlastní úprava 

 

Specifický cíl 

A. Revitalizace veřejných prostranství B. Zvýšení kvality bydlení 

Opatření 

A. 1 Úpravy veřejného prostoru včetně 

rekonstrukce dopravní a technické 

infrastruktury 

B.1 Rekonstrukce bytových domů  

a zajištění sociálního bydlení 

Aktivity 

A. 1.1 Úprava sídlištní zeleně 

A. 1.2 Pořízení a obnova městského 

mobiliáře 

A. 1.3 Veřejné rekreační plochy 

A. 1.4 Místní komunikace a parkovací 

plochy 

A. 1.5 Cyklostezky a chodníky 

A. 1.6 Protihlukové stěny 

A. 1.7 Technická infrastruktura 

A. 1.8 Čekárny a zastávky MHD 

A. 1.9 Kamerový systém 

B. 1.1 Zateplení obvodového pláště domů 

B.1.2 Odstranění statických poruch domů 

B.1.3 Pořízení,modernizace a 

rekonstrukce technického vybavení domů 

B. 1.4 Rekonstrukce, modernizace, popř. 

technické zhodnocení společných prostor 

B. 1.5 Rekonstrukce či modernizace 

balkonů a lodžií 

B. 1.6 Sanace základů a hydroizolace 

spodní stavby 

B. 1.7 Rekonstrukce prostor na sociální 

byty včetně zařízení sociálních bytů 
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Jde především o tzv. „měkké“ projekty které jsou financovány z jiných OP (TOP, ROP)  

a které významnou měrou přispívají k dosažení hlavního cíle IPRM Vsetín. Jedná  

se především o projekty, které budou vdechovat život infrastrukturním projektům v rámci 

specifického cíle A. Revitalizace veřejných prostranství. 
33

 

 

Opatření A. 1 Úpravy veřejného prostranství včetně rekonstrukce dopravní a technické 

infrastruktury 

Opatření Úpravy veřejného prostoru včetně rekonstrukce dopravní a technické 

infrastruktury je naplňován prostřednictvím Specifického cíle A. Revitalizace veřejných 

prostranství. Toto opatření se vztahuje zejména k prioritním oblastem Životního prostředí  

(jako je například zvýšení kvality urbanizované krajiny, doplnění a/nebo zvýšení kvality 

urbánní zeleně ve městech a individuální zakládání nebo obnova parků a další trvalé nelesní 

zeleně) a Přitažlivá města, které obsahuje činnosti jako je úprava a obnova zanedbaných nebo 

nedostatečně využívaných prostranství, zvýšení kvality exponovaných veřejných prostranství 

ve městech, zvýšení kvality zón bydlení a veřejných služeb a budování a/nebo zvýšení kvality 

infrastruktury pro kulturu, volný čas nebo cestovní ruch. 

Opatření se zaměřuje také na prioritní oblasti Dostupnost a mobilita, zahrnuje  

to především zklidňování dopravy, zvýšení bezpečnosti, dále zvýšení výkonu a kvality 

veřejné dopravy ve městech, podporováno bude využíváním „měkkých“ forem dopravy což 

jsou cyklodoprava a pěší, Životní prostředí (ochrana před hlukem), Přitažlivá města (zvýšení 

kvality zón bydlení veřejných služeb) a Sociální integrace (infrastruktura pro zvýšení 

bezpečnosti občanů). 

V rámci aktivit, které se týkají: A. 1.1 Úprava sídlištní zeleně, A. 1.2 Pořízení  

a obnova městského mobiliáře a opatření A. 1.3 Veřejné rekreační plochy, budou jednotlivé 

projekty zahrnovat například i zahradnické a stavební činnosti například: parkové úpravy, 

výsadba a obnova zeleně, zvýšení podílu nezpevněných travnatých ploch, pořízení a obnova 

městského mobiliáře (jakou jsou lavičky, odpadkové koše a parkové doplňky), budování 

volně přístupných rekreačních a sportovních ploch a dětských hřišť, úpravy a zřizování 

vodních ploch a vodních zdrojů. V rámci dalších aktivit A. 1.4 Místní komunikace 

infrastruktura, A. 1.5 Cyklostezky a chodníky, A. 1.6 Protihlukové stěny a A. 1.7 Technická 

infrastruktura, A. 1.8 Čekárny a chodníky, A. 1.9 Kamerový systém, budou jednotlivé 

projekty zahrnovat tyto stavební činnosti: výstavba a rekonstrukce místních komunikací, 

                                                 
33 interní materiál,  Město Vsetín, 2008, str. 30. 
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parkovacích ploch, komunikací pro pěší, chodníků, cyklostezek, protihlukových stěn  

a autobusových zastávek a čekáren. 

Aktivity týkající se tohoto opatření budou realizovány především v centru města, 

kde je revitalizace nejvíce potřeba a kde jsou rozmístěna nejvíce využívaná veřejná 

prostranství. V jednotlivých projektech se po stavební stránce počítá také s řešením 

bezbariérovosti, zejména pak u chodníků, komunikace pro pěší a zastávek MHD. 

Obytná zóna disponuje velkým množstvím zařízení, která slouží pro volnočasové 

aktivity. Co je ovšem velice problematické, je stavebně technický stav těchto zařízení  

a standard služeb, které případně poskytují. Řada z nich potřebuje rekonstrukci a modernizaci, 

aby mohla plnohodnotně plnit svou funkci pro obyvatelstvo dané zóny. Revitalizace opatření 

A. 1 má rozhodující vliv na kvalitu života v obytné zóně a následně ve městě jako celku. 

 

Opatření B. 1 Rekonstrukce bytových domů 

Toto opatření slouží k rozvoji specifického cíle B. Regenerace bytových domů  

a naplňuje tak prioritní oblasti Životního prostředí (jako je ochrana ovzduší, ochrana proti 

nadměrnému hluku, úsporné hospodaření energetickými zdroji, které povede ke snižování 

energetické náročnosti) a Přitažlivé město (to znamená zvýšení kvality zón bydlení  

a veřejných služeb). Bude spolufinancováno z prostředků oblasti intervence 5.2b IOP. Toto 

opatření B. 1 výrazně přispěje k celkovému pozitivnímu a kvalitativnímu posunu fyzického 

prostředí obytné zóny a navíc jeho vedlejším efektem bude zlepšení image celého města. Dále 

přispěje k úsporám energie a následně i k úsporám financí obyvatel těchto bytových domů. 

V rámci následných aktivit B. 1.1 Zateplení obvodového pláště domů, B. 1.2 

Odstranění statických poruch domů, B. 1.3 Pořízení, modernizace a rekonstrukce technického 

vybavení domů, B. 1.4 Rekonstrukce, modernizace, popř. technické zhodnocení společných 

prostor, B.1.5 Rekonstrukce či modernizace balkonů a lodžií, B. 1.6 Sanace základů  

a hydroizolace spodní stavby, budou jednotlivé projekty zahrnovat i stavební práce týkající  

se například: zateplení fasády, výměny oken, rekonstrukce dveří, opravy nosných zdí, sanace 

základů a hydroizolace, opravy střešních konstrukcí, rekonstrukce otopné soustavy, rozvodu 

tepla, plynu, vody a vzduchotechniky, rekonstrukce výtahů, schodišť a chodeb, modernizace 

balkonů včetně výměny zábradlí. 

Aktivita B. 1.7 Rekonstrukce prostor na sociální byty včetně zařízení sociálních bytů 

naplňuje v rámci specifického cíle B. Regenerace bytových domů prioritní oblast Sociální 

integrace (to znamená podporu sociálního zařízení a rovných příležitostí). Po vyhodnocení 

všech kritérií pro výběr zóny se ukazuje jako nutnost řešení sociálních problémů v zóně. 
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Cílem aktivity B. 1.7 je přispět v obytné zóně ke zlepšení životních podmínek osob 

ohrožených sociálním vyloučením. V rámci aktivit B. 1.7 budou jednotlivé projekty 

obsahovat například tyto stavební činnosti: rekonstrukce prostor na sociální byty, zařízení 

bytů (tzn. podlahové krytiny, vestavěné skříně, vybavení kuchyně- skříňky, sporák, dřez, 

vybavení koupelen a WC- sprcha, vana, klozet, obklady stěn apod.). 

V rámci tohoto opatření budou jednotlivé projekty realizovány napříč celou obytnou 

zónou. 

Příjemci pomoci v rámci opatření B.1 

 vlastníci bytových domů: 

 obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích), 

 bytová družstva či další obchodní společnosti (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník), 

 vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona 

(zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů), 

 další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům (např. občanský zákoník). 

 Specifické cíle Regenerace bytových domů a Revitalizace veřejných prostranství 

spolufinancované z oblasti podpory 5.2 IOP budou doplňovat přidružené projekty, které 

mohou být spolufinancovány i z ostatních prioritních os IOP a z dalších tématických 

operačních programů i z ROP.
34

 

3.3.2. Zdůvodnění výběr zóny 

První přípravné práce, které se týkaly zpracování IPRM, byly zahájeny městem Vsetín 

v listopadu v roce 2007. Jako prví krok bylo sestavení pracovního týmu, který by měl  

na starosti přípravu IPRM. Tuto pracovní skupinu tvořili kromě zástupců relevantních odborů 

městského úřadu také organizace, které se podílely na tvorbě Koncepce rozvoje Vsetína  

se zaměřením na využití prostředků strukturálních fondů 2007- 2013. Byly to například 

organizace NNO, Úřad práce Vsetín aj. Tato Koncepce a na ni navazující analýzy tvořily 

klíčový podkladový materiál ke tvorbě IPRM Vsetín. 

„Výběr zóny, která je předmětem IPRM Vsetín, byl proveden s využitím výstupů  

ze socioekonomické analýzy, analýzy SWOT a souhrnného hodnocení podmínek a vstupních 

kritérií stanovených v čl. 47 prováděcího nařízeni komise (ES) č. 1828/2006“. 
35

 

                                                 
34 interní materiál, Město Vsetín, 2008, str. 33. 
35

 interní materiál, Město Vsetín, 2008, str. 21. 
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Po srovnání hodnot všech vstupních kritérií a referenčních hodnot byla pro výběr zóny 

stanovena tato klíčová kritéria: 

 vysoká míra chudoby a vyloučení- indikátorem tohoto kritéria je výše příspěvku 

hmotné nouze na občana v Kč, zdrojem dat je sociální odbor a oddělení evidence 

obyvatel MÚ Vsetín 

 vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti- zde je indikátorem počet osob 

nezaměstnaných déle než 12 měsíců jako procento z celkového počtu ekonomicky 

aktivního obyvatelstva, data jsou z Úřadu práce ve Vsetíně a ze SLDB 2001 

 neuspokojivý demografický vývoj- indikátorem je počet obyvatel starší 65 let jako 

procento z celkového počtu obyvatel. Jelikož je zóna tvořena základními sídelními 

jednotkami, jako zdroj dat byly použity výsledky SLDB 2001 k 1. 3. 2001  

(ke stejnému datu je totiž stanovena i referenční hodnota tohoto kritéria). 

Vybraná zóna, kterou tvoří sídelní jednotky Vsetín- střed, U nádraží, Rybníky- jih, 

Rybníky, Trávníky a Pod Tataláky, neobstála v žádném z měřených kritérií. Ve všech 

vykazuje negativní odchylky, kterou jsou v některých případech až alarmující. Například  

co se týče dlouhodobé nezaměstnanosti je tato odchylka až 25 % a míra chudoby a vyloučení 

je v porovnání s referenční hodnotou vyšší dokonce o 100%. Tyto negativní odchylky  

ve třech základních kritériích znázorňuje tabulka 3.3. 

 

Tabulka 3. 3 Porovnání hodnot klíčových kritérií ve vybrané zóně a referenčních hodnot  

za město Vsetín 

Kritérium dle čl. 47 

nařízení (ES) 1828/2006 

Vysoká míra chudoby a 

vyloučení 

Vysoká míra 

dlouhodobé 

nezaměstnanosti 

Neuspokojivý 

demografický vývoj 

Indikátor 

Výše příspěvku hmotné 

nouze na občana v Kč( 

příspěvek na živobytí 

+příspěvek na bydlení 

+mimořádná okamžitá 

pomoc) 

Počet osob 

nezaměstnaných déle než 

12 měsíců jako procento 

z celkového počtu 

ekonomicky aktivních 

obyvatel 

Počet obyvatel nad 65 let 

a více jako procento 

z celkového počtu 

obyvatel 

Vsetín – referenční 

hodnota 
513 4,9 % 12, 5 % 

Hodnota za zónu 1031 6, 1 % 19, 0 % 

Negativní odchylka 

(%) 
100, 1 24, 5 52, 0 
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Zdroj dat 
MÚ- Sociální odbor 

MÚ- Evidence obyvatel 

ÚP- Vsetín- počet 

nezaměstnaných déle než 

12 měsíců za zónu 

SLDB 2001 za základní 

sídelní jednotky 

Zdroj: Dokument IPRM Vsetín, vlastní úprava 

 

Popis zóny 

Specifika charakterizující obytnou zónu, která je předmětem řešení IPRM Vsetín, 

vyplývají ze socioekonomické analýzy města, kde mj. z uvedených disparit jsou zřejmé 

konkrétní charakteristiky tohoto území. Vymezené území obytné zóny zahrnuje 6 základních 

sídelních jednotek Vsetín- střed, U nádraží, Rybníky – jih, Rybníky, Trávníky a Pod 

Tataláky,
36

 které jsou znázorněny na mapě v obrázku 3.1. 

Rozloha zóny je 1,880855 km
2. 

Dle výsledků SLDB 2001 žije v zóně 9 483, obyvatel 

to je zhruba 32 % populace města Vsetín, ve 4051 bytech. Ve vybrané lokalitě je 91 bytů, 

které obývají osoby romské národnosti. 

Obrázek 3. 2 Mapa zóny 

 

Zdroj: http://mestovsetin.cz/integrovany-plan-rozvoje-mesta-iprm/ds-18624/p1=17227 

 

Podrobný popis vybrané zóny 

Novým trendem v bydlení je skutečnost, že se lidé rozdílných sociálních skupin  

od sebe stále více fyzicky vzdalují. Občané s vyššími příjmy se stále častěji stěhují za hranice 

                                                 
36

 http://www.mestovsetin.cz/realizovane-projekty/ds-15193/p1=6912 
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města a to může v budoucnu mít za následek odchod ekonomicky aktivních občanů z této 

obytné zóny a v ní by zůstaly pouze občané ohrožení sociálním vyloučením. Proto je hlavní 

prioritou tuto zónu zatraktivnit tak, aby bydlení zde bylo přitažlivé pro všechny skupiny 

obyvatel. 

Co se týče mateřských a základních škol, tak jejich rozmístění v zóně je rovnoměrné  

a tím pádem je zajištěna dobrá dostupnost všem dětem z místa jejich bydliště. Co je ale 

nejvíce potřeba v této zóně napravit, je provést rekonstrukci a modernizaci všech 

volnočasových aktivit, aby odpovídaly dnešním standardům, jak z pohledu nabídky služeb, 

tak z pohledu bezbariérovosti. 

Hlavním cílem a prioritou města je zajistit bezpečnost pro obyvatele. To se týká také 

vybrané zóny. Tato problematika si vyžaduje mnoho systémových opatření a technickou 

vybavenost, jako je například kamerový systém, dále je důležitá prevence, ta se bude provádět 

formou vzdělávání. 

Doprava má největší negativní dopad na životní prostředí v obytné zóně, obzvlášť  

se jedná o zvýšenou prašnost. Doprava je také hlavním původcem hluku. Navíc například  

na Rybníkách je také velký problém s parkovacími místy, jakož to na celém území města. 

Ve městě Vsetín je na 64 ha udržované veřejné zeleně. Problém se však týká v jejím 

využití a kvalitě. V konkrétní zóně se nachází dostatek zelených ploch, avšak není využívána 

kvůli své struktuře a místním zvyklostem. Také neodpovídá současným standardům  

a nárokům. Co se týká linek MHD tak je zóna dostatečně dopravně dostupná. Cyklistika  

je zde limitována důvodů neexistence cyklostezek a vyznačených cyklotras.  

Město si velice dobře uvědomuje, že pokud nezatraktivní prostředí pro obyvatele, tak 

bude mít v budoucnu velký problém s dalším rozvojem. Proto se snaží změnit věci, které 

může ovlivnit. To je také cílem IPRM Vsetín. 

 

Porovnání hodnot kritérií pro výběr zóny 

Aby byla vybrána zóna, která je nejvíce problematická, byla stanovena v rámci IOP 

hodnotící kritéria, která vycházejí z nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1080/2006  

a čl. 47 prováděcího nařízení (ES) č. 1828/2006. 

Pro vyhodnocení nejvíce problematické zóny bylo vybráno 8 z 9 kritérií. Vymezená 

obytná zóna města Vsetín má pozitivní výsledky v 6 kritériích a to v oblasti vysoké 

kriminality a delikvence, ve velkém počtu přistěhovalců a etnických skupin a příslušníků 

menšin. Tyto údaje však nejsou oficiálně vykazovány pro základní sídelní jednotky. 
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Nejvyšší negativní odchylku vykazuje zóna jednoznačně v kritériu a) vysoká míra 

chudoby a vyloučení. Tato odchylka je 100,1 %. Další vysokou negativní odchylku vykazuje 

město u kritéria c) neuspokojivý demografický vývoj – 52,0 %. v zóně žije 19,0 % obyvatel, 

kterým je více jak 65 let, zatímco v porovnání s celým městem je tato hodnota pouze 12,5 %. 

Obě tyto kritéria dokazují pouze to, že obyvatelstvo ve vybrané zóně stárne a toto prostředí  

se stává neatraktivní pro mladé lidi. 

Třetí avšak neméně důležitou negativní odchylku má město v kritériu b) vysoká míra 

dlouhodobé nezaměstnanosti. Výše odchylky je 6,1 % a převyšuje referenční hodnotu celého 

města, která je 4,9 %, o 24,5 %. 

Na závěr popisu vybrané zóny je potřeba zmínit to, že zde existují sociální problémy 

nemalého charakteru. Projevují se zejména vnitřními disparitami města. Tyto problémy jasně 

dokazují negativní hodnoty 6 vstupních kritérií pro vyhodnocení problémové zóny. Tyto 

kritéria a odchylky jsou znázorněna v přehledné tabulce 3.4, která je umístěna v příloze. 

V tabulce jsou zvýrazněna kritéria, ke kterým obytná zóna vykazuje vysoké negativní 

odchylky.
37

 

3.3.3. Očekávané výsledky realizace IPRM 

Očekávané výsledky, které mají být dosaženy v rámci realizace aktivit a programů 

prostřednictvím IPRM Vsetín, vycházejí z hlavního cíle města a ten je změnit prostředí 

v obytné zóně tak, aby poskytovala podmínky pro kvalitní a plnohodnotný život tamních 

obyvatel. Výsledek realizace IPRM lze zobecnit takto: 

„ Obytná zóna Vsetín- příjemné místo k životu, práci, odpočinku a zábavě pro všechny 

generace při respektování udržitelného rozvoje.“ 
38

 

V tabulce 3.4 jsou vybrány indikátory tak, aby reprezentovaly jednotlivé specifické 

cíle a poskytovaly agregátní údaje. Ty jsou ve vazbě na indikátory hodnoceny samostatně. 

Vyhodnocení a monitorování budou vykonávat členové řídícího výboru IPRM ve spolupráci 

s partnery.  

                                                 
37

 město Vsetín, interní matriál str. 25-27. 
38

 město Vsetín, IPRM str. 35. 
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Tabulka 3.4 Indikátory výsledku dle Programového dokumentu IOP 

Kód NČ Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Info. 

zdroj 

Kvantifikace 

Počáteční 

hodnota 

Cílová 

hodnota 

331200 
Počet 

regenerovaných bytů 
počet 

ŘO IOP 0 20 000 

MÚ 

Vsetín 
0 400 

331300 

Plocha 

revitalizovaného 

území 

m
2 

 

ŘO IOP 0 4 000 000 

MÚ 

Vsetín 
0 75 000 

331500 
Úspora spotřeby 

energie 
% 

ŘO IOP 0 20 % 

MÚ 

Vsetín 
0 20 % 

Zdroj: Dokument IPRM Vsetín, vlastní úprava 

 

Hodnoty indikátorů pro IPRM Vsetín jsou stanoveny v souladu s požadavky 

indikátorů IOP: 

Počet regenerovaných bytů – počet bytových jednotek v bytových domech, ve kterých 

budou provedeny stavební úpravy ke zlepšení fyzického stavu budov, tzn. např. energeticky 

efektivní sanace, odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních 

nebo funkčních vad, opravy a rekonstrukce technického vybavení domů, vybudování 

sociálních bytů z nevyhovujících bytů anebo z nebytových prostor, objektů. 

Plocha revitalizovaného území – celková výměra vymezené plochy problémového sídliště, 

na které budou prováděny konkrétní úpravy vedoucí ke zvýšení kvality života obyvatel sídlišť 

včetně zvýšení bezpečnosti. 

Úspora spotřeby energie bytových domů – percentuální vyjádření snížení spotřeby energie 

v bytových domech na území problémových sídlišť, tj. vyjádření rozdílu spotřeby energie 

před provedením energetických sanací obytných budov a po jejich dokončení.
39

 

 

 

                                                 
39

  město Vsetín, interní materiál IPRM, str. 35. 
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3.3.4. Časový harmonogram realizace IPRM 

Základním nástrojem, který je používán pro plánování realizace IPRM je časový 

harmonogram. Co se týče přípravy projektů a vlastní fyzické realizace projektů neexistuje 

přímá časová návaznost. To znamená, že realizace jednoho projektu není bezprostředně 

podmíněna realizací jiného projektu. V některých případech nelze vyloučit, to že některé 

projekty spolu logicky souvisejí. Jedná se například o souvislost revitalizace veřejných 

prostranství a regenerace obytných domů. Je potřeba individuálně je posoudit provázanost 

jednotlivých projektů, aby například revitalizované veřejné prostranství nebylo následně 

poškozeno stavebními a souvisejícími činnostmi. 

Tabulka 3.5 Harmonogram 

Harmonogram 

Zahájení přípravy IPRM 
Listopad 2007 

Předložení IPRM 
Prosinec 2008 

Zahájení realizace IPRM 
Duben 2009 

Ukončení realizace IPRM 
Duben 2015 

Zdroj: Dokument IPRM Vsetín, vlastní úprava 

Harmonogram znázorněný v tabulce 3.6 zobrazuje pouze období předpokládané věcné 

realizace jednotlivých opatření a aktivit. Doba potřebná pro přípravu žádosti o dotaci zde není 

uvedená a poběží vždy s dostatečným předstihem tak, aby realizace nastala podle plánu. 

3.3.5. Finanční plán + příklady projektů 

Finanční plán realizace IPRM Vsetín byl vytvořen v návaznosti na  časový 

harmonogram. Jelikož realizované projekty na sobě nejsou časově závislé  

a tím pádem nejsou na sobě závislí jednotliví žadatelé, byly pro plánování využity pouze 

celkové alokace stanovené pro jednotlivé roky. V roce 2009 byly realizovány první projekty 

týkající se oblasti revitalizace veřejných prostranství a částečně také projekty, které se týkaly 

regenerace bytových domů. Největší objem investic, cca 75 %, bylo vyčleněno do let 2010-

2011. Poslední projekty regenerace jsou naplánovány na rok 2013. Všechny projekty budou 

dodržovat pravidla n+3, respektive n+2. V období 2009 – 2010 byly jednotlivé projekty 
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uskutečněné v rámci IPRM realizovány v rámci pravidla n+3, to znamená, že budou 

dokončeny nejpozději v roce 2012 respektive 2013. 
40

 

V tabulce 3.6 lze vyčíst přehledně rozdělené zdroje pro IPRM. Ze strukturálních fondů EU  

je poskytnuta největší částka a to 143,9 mil. Kč. Z vlastních zdrojů města půjde na projekty 

v rámci IPRM 106,1 mil. Kč. Celkové finanční prostředky pro období 2007 – 2013 činí 250 

mil. Kč. Rozdělení prostředků dle oblastí intervence a samotných zdrojů financování,  

je znázorněno v tabulce 3. 7. 

Tabulka 3. 6 Celková výše IPRM 

Celková výše IPRM 

ERDF 143,9 mil. Kč 

Vlastní zdroje 106,1 mil. Kč 

Celkem 250 mil. Kč 

Zdroj: Dokument IPRM Vsetín, Vlastní úprava 

 

Tabulka 3. 7 Oblast intervence a zdroje financování 

Oblast intervence 5.2.a 5.2.b 

Rozdělení výdajů v IPRM 39 % 61 % 

Zdroj financování 5.2.a 5.2.b 

Dotace IOP (mil. Kč) 82,9 61 

Dotace IOP v % 85% 40 % 

Vlastní zdroje (mil. Kč) 14,6 91,5 

Vlastní zdroje v % 15% 60 % 

Celkem (mil. Kč) 97,5 152,5 

Zdroj: Dokument IPRM Vsetín, vlastní úpravy 

V rámci IPRM Vsetín byly uskutečněny například i tyto projekty:Stavební úpravy 

bytového domu č. p. 1892 ul. Benátky, Rekonstrukce bytových domů s pečovatelskou službou 

Pod Žamboškou č. p. 1579 a 1580. Tyto projekty se uskutečnily v rámci projektů zaměřených 

na regeneraci bytových domů. 

V souvislosti s aktivitami na podporu veřejných prostranství se uskutečnily tyto projekty: 

Stavební úpravy náměstí Svobody, Dětské hřiště Pánská zahrada, Sportovní hřiště u č. p 1818, 

Komunikace a parkoviště Dolní město a mnohé další.
41

 

                                                 
40

 město Vsetín, IPRM, 2008. 
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4. Projekt Stavební úpravy náměstí Svobody a jeho zhodnocení 
Číslo projektu:   CZ.1.06/5.2.00/07.06846  

Programové období:   Strukturální 2007 - 2013  

Název programu:   Integrovaný operační program  

Číslo prioritní osy:  6. 5 

Název prioritní osy:  Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence  

Číslo oblasti podpory: 6. 5. 2 

Název oblasti podpory:  Zlepšení prostředí v problémových sídlištích  

Číslo výzvy:   07 

Název aktivity IPRM:  Veřejné rekreační plochy 

Číslo aktivity:   A. 1.3 

Stav projektu:    Realizace projektu ukončena  

Termín zahájení:   26. 07. 2010  

Termín ukončení:  27. 05. 2011  

Žadatel:    Město Vsetín 

IČ:     00304450 

 

Popis projektu 

Obsahem projektu je realizace první etapy dvou etapového stavebního projektu "Stavební 

úpravy náměstí Svobody ve Vsetíně" z důvodu značného opotřebování veřejných ploch. 

Prostory budou i po rekonstrukci nadál sloužit jako veřejné prostranství. Navržené sjednocení 

povrchu umožní libovolný pohyb pěších a zamezí se tak vzniku nežádoucích vyšlapaných 

cestiček v zatravněných plochách. Jednoduchá topografie prakticky rovného pozemku 

umožňuje naprosté bezbariérové užívání. Návaznosti pochozích ploch budou řešeny 

úrovňově, případně formou náběhů či nájezdů.
 42

 

Cílem projektu je zatraktivnění veřejných prostranství v centrální části města v bezprostřední 

blízkosti obytné zóny, čímž dojde ke zvýšení kvality bydlení v řešené lokalitě. 

Jak je patrné z tabulky 4.1 dotace měla činit až 85 % celkové sumy. Jelikž se ale město 

Vsetín rozhodl dne 22. 3. 2012 tuto dotaci odmítnout, celkovou sumu 21 101 418 Kč tak 

zaplatí ze svých zdrojů. Důvodem pro odstoupení od projektu Stavební úpravy náměstí 

Svobody je krácení způsobilých výdajů projektu ve výši 100 %. Ačkoli město Vsetín neobdrží 

dotaci k projektu, přesto bude vázáno povinností zachovat výstupy projektu po dobu 

                                                                                                                                                         
41

 www.mestovsetin.cz 
42

 http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?id=97628 
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udržitelnosti v nezměněném stavu, což se neslučuje se záměrem města realizovat na náměstí 

Svobody další dodatečné úpravy, které by zajistily jeho větší funkčnost a lepší vnímání stavy 

veřejností. Prostředky, které byly alokovány na tento projekt, budou využity na realizaci 

jiných projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Vsetín.
43

 

Tabulka 4.1 Rozpočet projektu 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Dokument IPRM Vsetín, vlastní úprava 

 

Stručná historie náměstí Svobody 

Památník boje za svobodu, který je umístěn uprostřed náměstí Svobody navrhl 

akademický sochař pan Rudolf Hlavica a Ing. Otakar Pořízek z Brna. Součástí tohoto 

památníku před Dolní školou (dnešní střední škola Zdravotnická) se stal i hrob neznámého 

vojína 1. čs. armádního sboru SSSR, jehož ostatky nalezly děti z Dolní školy při vycházce 

s učitelkou M. Houtkovou v létě 1945 v Semetíně.
44

 

Právě u tohoto památníku na tomto náměstí, se scházeli lidé při různých příležitostí. 

Například dne 4. prosince 1989 se lidé shromáždili u Památníku osvobození, aby vyjádřili 

nespokojenost se složením tehdejší vlády a 5. prosince přijeli podpořit shromáždění  

u Památníku i samotní herci pražských divadel - byli to například vsetínská rodačka Eliška 

Balzerová, Havránková a Radovan Brzobohatý.
45

 

Z historie je patrné, jak bylo a je pro obyvatele Vsetína důležité samotné náměstí 

Svobody. Proto podoba, kterou bude mít, obyvatele velice zajímá a angažují se v této 

problematice. 

4.1.  Zdůvodnění potřebnosti projektu 

Projekt Stavební úpravy náměstí Svobody provázela již od jeho zahájení řada problémů. 

Náměstí Svobody se nachází ve smíšeném území (směs občanské vybavenosti a bydlení). 

Plocha je definována jako veřejné prostranství s parkovou úpravou se stávající vysokou zelení 
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 Interní materiály města Vsetín, 2012. 
44

 Baletka a kolektiv,  2008, s. 175.  
45

 Tamtéž, s. 233. 

Financování: 

Rozpočet celkem 21 101 418 

z toho Příspěvky EU (85%) 17 936 205 

 Národní veřejné prostředky celkem (15%) 3 165 213 

  Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí 3 165 213 
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Ve středu náměstí je památník zapsaný jako nemovitá kulturní památka. V jeho těsném 

sousedství sídlí gymnázium a zdravotní škola, městský úřad, městský park, hotel, obchodní 

dům, kulturní dům apod. O rekonstrukci a na něj navazujícího okolí uvažovala radnice 

několik let. Důvodem je zejména neutěšený stav povrchů plochy náměstí, místních 

komunikací, chodníků i zeleně. Dalším problémem této lokality je její bariérovost, na což 

občané oprávněně poukazují. Tento nepříznivý stav si žádá rozsáhlé řešení v podobě 

komplexu vzájemně provázaných akcí. Potřeba projektu je umocněna i skutečností,  

že náměstí je situováno v centru města a logicky by tedy mělo vypadat reprezentativně.  

Postup přípravy rekonstrukce náměstí Svobody 

 V roce 2008 město Vsetín zpracovalo Integrovaný plán rozvoje města (IPRM)  

a v roce 2009 ministerstvo financí schválilo a alokovalo určitou částku na jeho realizaci. 

V červenci 2009 vznikla smlouva o zabezpečení IPRM. Balík pro IPRM byl cca 180 milionu 

Kč, z toho 39 % mělo být v rámci IPRM vyhrazeno na revitalizaci veřejných ploch. 

Žadatelem v rámci revitalizace veřejných ploch smí být pouze město. V roce 2009 se začalo 

připravovat dokumentace na projekty. V srpnu 2009 byla vyhlášená definitivní výzva města 

na předkládání projektů do IPRM. Tím největším z projektů měla být komplexní rekonstrukce 

stávajícího náměstí Svobody. Návrh projektové dokumentace vzešel z výsledků 

architektonické soutěže. Tu vyhrála firma MOBA studio, architekt pan Kovačevič. Realizační 

dokumentaci, která se předložila na stavební úřad, měla na starosti firma Centroprojekt. 

V únoru 2010 byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a v květnu 

2010 byla vybrána všechna potřebná stavební povolení. 31. května 2010 byla vyhotovena 

žádost o dotaci, původně jako jeden projekt ve výši cca 38 050 000 Kč. Dne 28. června byl 

projekt ale rozdělen na dva. Projekt Stavební úpravy náměstí Svobody I. a projekt Stavební 

úpravy náměstí Svobody II. Cena projektu I., která se týkala samotného náměstí, byla ve výši 

cca 21 000 000 Kč. 

Výběrové řízení na zhotovitele stavby se uskutečnilo na přelomu června a července 

– výhercem se stala firma TM STAF, celkem se výběrového řízení zúčastnilo 11 firem. Toto 

výběrové řízení bylo ukončeno v říjnu 2010 a dne 15. 10. 2010 byla zahájena stavba. Konce 

stavby byl v květnu 2011. Termín zahájení byl zpožděn z důvodů prodloužení procesu 

realizace výběrového řízení. Po ukončení realizace projektu byla předložena žádost o platbu.
46
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Zdravotní dopady rekonstrukce náměstí Svobody 

Stavební práce, které byly provedeny na náměstí Svobody, vedly k razantním změnám 

nejen ve vzhledu náměstí, ale i v jeho vlivu na zdraví lidí, kteří na něm tráví svůj čas nebo 

v jeho okolí bydlí či studují. V důsledku odstranění zeleně (keřů a travnatých ploch úplně) 

vede podle zdravotníků k následujícím zdravotním dopadům: 

1. Zvýšení prašnosti – došlo k likvidaci zeleně, ta plní funkci lapače prachu  

a výfukových zplodin i zvlhčovače vzduchu (voda po dešti nyní ihned vsákne 

nebo se rychle vypaří). Zvýšenou prašnost nejvíce pocítí osoby trpící 

onemocněním dýchacích cest.  

2. Zvýšená hlučnost- zvuky budou méně tříštěny, a tedy se budou víc rozléhat – 

to ztíží podmínky k výuce na gymnáziu a zdravotní škole, rovněž obyvatelé 

obytných domů budou více rušení, odpočinek na samotném náměstí bude taky 

horší kvality ve srovnání s obdobím před touto necitlivou rekonstrukcí. 

3. Velkým problémem bude ale hlavně zvýšení lokální teploty v horkých letních 

měsících, což znemožní nebo ztíží pobyt na tomto místě především lidem 

s onemocněním srdce, starým lidem a malým dětem i těhotným ženám. 

4. Špatný estetický dojem (aspoň v porovnání s původním stavem) má negativní 

dopad na lidskou psychiku. 
47

 

„Nesdílíme názory projektanta na „původně předimenzované náměstí“ a že „ zeleň 

 je všude v okolí, a tak jí není potřeba tolik přímo na náměstí“, které pouze poukazují  

na jeho zásadní neznalosti významu zeleně (travnatých ploch, záhonů, keřů a stromů) 

v intravilánu města“.
48

 

4.2.  Názor veřejnosti na projekt + dotazníkové šetření 

Veřejnost vnímala novou podobu náměstí negativně. Hromadily se stížnosti  

na funkčnost, jeho prašnost, estetiku, při dešti se tvořily kaluže. Město tyto názory 

reflektovalo a hledalo řešení pro nápravu. Jedním z těchto kroků bylo i několik expertíz, jako 

například od profesora Štefana Šlachta, která je k dispozici v příloze č. 7. Případné pokusy  

o změnu podoby náměstí jsou problematické z pohledu podmínek dotačního programu. 

Získání dotace ve výši 85 % je podmíněna konzervací stávající podoby náměstí na 5 let. 

 Dotazníkové šetření, které jsem v tomto směru podnikla, tuto nespokojenost obyvatel 

města jenom potvrzuje.  
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 novinový článek, Jalovec, 9. 7. 2011, s. 9. 
48

 Jalovec, Tomáš Husa, 2011. s. 9. 
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4.2.1. Dotazník spokojenosti s projektem náměstí Svobody 

Můj první dotazník byl zaměřen především na to, jak lidé ze Vsetína i z okolí vnímají novou 

podobu náměstí. A zda se o tento projekt zajímají. Jelikož Rada města rozhodla až v dubnu 

2012 o odmítnutí dotace ze SF EU, a o nápravě projektu, proto se tento dotazník nezaměřuje 

na budoucí podobu náměstí. Celkový počet respondentů je 72. 

 

Otázka č. 1: Na začátku dotazníku byly umístěny identifikační otázky, jako první jsem 

zjišťovala pohlaví respondentů. Jak je z grafu patrné převažuje ženské pohlaví 47 %, mužů 

odpovědělo 25 %. 

Graf 4. 1 Pohlaví respondentů 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 2: Identifikační otázka, která zjišťovala jaké je vzdělání respondentů.  

35 % respondentů je středoškolského vzdělání s maturitou, 23 % to byly s vysokoškolským 

vzděláním a s 12 % středoškolsky vzdělaní bez maturity a s pouhými 2 % respondenti  

se základním vzděláním. 

Graf 4. 2 Vzdělání respondentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 3: Zjišťovala, v jaké věkové kategorii se respondenti nacházejí. 

Nejvíce odpovídajících bylo v kategorii 19 – 29 z toho důvodu, že tento dotazník byl umístěn 

i na sociální síti, kde se pohybuje většinou tato věková skupina. Druhou největší skupinou 

byly respondenti 52 a více let. 

Graf 4. 3 Věková kategorie respondentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 4: Byla zaměřena na bydliště dozařovaných. 

57 % dotázaných bydlí přímo ve městě Vsetín a 12 % je z jeho okolí. 

 

Graf 4. 4 Bydliště respondentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Otázka č. 5: Zúčastnili jste se hlasování o návrhu podoby náměstí Svobody? 

Na tuto otázku navazovala i otázka č. 6. cílem bylo zjistit, zda se lidé vůbec do návrhu 

podoby náměstí angažovali, či o tom věděli, že je zde taková možnost. Byl to rok 2007 

Z grafu 4.5 vyplívá, že 69 % dotazovaných se nezúčastnilo hlasování o návrh nové podoby 

náměstí Svobody. Pouhé 3 % tyto možnosti využilo. 
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Graf 4. 5 Účast na hlasování?    

Otázka č. 5         

  

   Ne – 7…………..10 % 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zde je patrné, že z těch 3 %, kteří se zúčastnili hlasování, pouhé 2 % z nich vidělo i jiné 

návrhy. 
Otázka č. 6 

 

Graf 4. 6 Viděli jste i jiné návrhy? 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 7: Zjišťovala, zda občané vůbec vědí kde je umístěna úřední deska města Vsetín. 

Na otázku 7 navazovala i otázka 8, která se ptala, kolikrát lidé vůbec čtou tuto úřední desku. 

46 % odpovědělo Ano, takže vědí, kde je Úřední deska města Vsetín umístěna a 26 % 

dotázaných nemá ponětí, kde je tato deska k nahlédnutí. 

Graf 4. 7 Víte, kde je umístěna Úřední deska města Vsetín? 

Otázka č. 7  
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z Grafu 4. 8 je patrné, že 46 % dotázaných, kteří vědí, kde je Úřední deska umístěna pouhé  

1 % ji čte každý týden, a většina, tedy 26 % ji nečte vůbec. Zde je podle mě i ten problém, 

že lidé nevěděli, že měli vůbec možnost se k podobě náměstí v roce 2007 vyjádřit. 

 

Graf 4. 8 jak často čtete informace vyvěšené na této desce? 

Otázka č. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 9: Zajímáte se o dění kolem náměstí Svobody? 

Na tuto otázku odpovědělo 44 % Ano, zajímám se o náměstí Svobody. Z toho lze usoudit, 

že většině lidem žijícím na Vsetíně nebo v jeho okolí není jedno, jak toto náměstí vypadá 

Graf 4. 9 Zajímáte se o dění kolem náměstí Svobody? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 10: Myslíte si, že byla dostatečná informovanost o tom, že se k návrhu může 

vyjádřit i veřejnost? 

O množství informací o tom, že se k návrhu na novou podobu náměstí Svobody může vyjádřit 

i veřejnost odpovědělo NE 47 % dotázaných. Je to možná i v důsledku toho, že část obyvatel 

neví ani kde Úřední deska města je umístěna, a že informace o této možnosti nebyly 

publikovány i jiným způsobem. 

 

Graf 4. 10 O informovanosti veřejnosti o možnosti vyjádřit se k návrhu podoby náměstí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Otázka č. 11: Myslíte si, že kdyby byl tento projekt svěřen architektovi z okolí, dopadl by 

lépe? 

Až 38 % si myslím, že projekt by dopadl lépe, kdyby byl svěřen architektovi z okolí  

a ne architektovi z Východu. Pouhé 1 % si toto nemyslí. 
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Graf 4. 11 Zda architekt z okolí by byl lepší volbou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Otázka č. 12: Líbí se Vám „nadčasová“ podoba náměstí Svobody? 

Skoro jednoznačně je zde převaha odpovědí ne. Takto nazval novou podobu náměstí sám pan 

architekt.  

 

Graf 4. 12 Zda se respondentům líbí tzv. nadčasová podoba náměstí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 13: Byla určena pro připomínky respondentů. Názory jsou podobné, občas  

se i objevil ostřejší názor. Je jasné, že lidem tato podoba náměstí není absolutně sympatická  

a dívají se na ni kriticky. Na ukázku jsem přidala pár připomínek: 
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Krom stromů žádná zeleň. Prašno, prázdno, zcela nevyužitelné pro odpočinek, když se lidé 

nahánějí po městě. Usadit se na lavičku a poslouchat ptačí zpěv je tabu. Barevnost přírody  

se zcela vytratila. Nenalezen žádný smysl v tomto náměstí - příroda by se neměla vytrácet, ale 

vracet do měst. První zima za námi a povrch náměstí vypadá hrozně. Je to odporná přistávací 

plocha pro mimozemšťany. Drží se tam kaluže a okolo stromku se již nedá projít, aniž by byl 

člověk od bláta. Více zeleně, odpadkových košů a lepší povrch. Je to hrozné, nepraktické  

na údržbu. Největší příšernost jakou jsem kdy viděla. Současný povrch náměstí s černou 

hmotou je opravdu odpudivý. Doufám, že dojde k úpravě náměstí a bude tam fontána  

a trávník. Náměstí je katastrofální jak za deště, tak za sucha. Nevyužitá plocha. Šedivé, 

studené, neosobní, na Valašsko naprosto nevhodné. Zvedá se mi tlak, kdykoliv jdu kolem. 

Stačí používat selský rozum a ne vymýšlet jakési extra projekty, které se k Valašsku vůbec 

nehodí. Tato podoba náměstí je velmi nešťastná a naprosto nevyužitelná. Povrch není vhodný 

ani pro děti ani pro starší občany. Je velmi prašný, lavičky jsou nepohodlné a na přímém 

slunci chybí trávník, květiny i fontánka. 

 

Otázka č. 14: Souhlasíte s pokácením všech 16 líp na náměstí? 

62 % respondentů nesouhlasí s pokácením všech stromů na dřívějším náměstí. Nejsou 

přesvědčeni o tom, že to bylo nutné. 

Graf 4. 13 Zda respondenti souhlasí s pokácením všech líp na dřívějším náměstí. 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Otázka č. 15: Uvítali byste více zeleně na náměstí? 

Zde je opět převaha odpovědí, 69 % dotázaných si přeje více zeleně, nemyslí se tím pouhý 

tráva, ale i nějaké keře a květiny. 

Graf 4. 14 Uvítali byste více zeleně na náměstí? 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Otázka č. 16: Zajímáte se o dění ve městě? 

67 % odpovědí bylo ano, zajímám se o dění ve městě. Vypovídá to o tom, že občany zajímá 

co se v jejich městě děje a jak jejich město vypadá. Toto uvědomělé chování lidí se rok 

od roku zvětšuje. 

Graf 4. 15 Zajímáte se o dění ve městě? 

 Zdroj: vlastní zpracování  
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Otázka č. 17: Poslední otázka zjišťovala, s jakou částí druhé části projektu Stavební úpravy 

náměstí Svobody jsou lidé spokojení. 

Jelikož na první etapu stavebních úprav náměstí Svobody navazovala i druhá povedenější 

úprava, zajímalo mě, s jakou její části jsou občané spokojeni. Velice vyrovnané odpovědi 

byly mezi Opravou chodníků a Více parkovacích místech.  

Graf 4. 16 S jakou částí II. etapy Stavebních úprav nS jste spokojeni? 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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4.3.  Aktuální situace projektu + dotazníkové šetření 

Rada města projednala odstoupení od projektu a město Vsetín je aktuálně ve fázi 

odstoupení od projektu a má čas na hledání řešení a realizaci budoucích úprav. Důležité  

je zmínit to, že město o dotaci z EU nepřijde. Bude jenom využita na jiné projekty například 

na rekonstrukci chodníků v Kolonce nebo na Rybníkách. 

Pro vypracování druhého dotazníku, jsem byla požádána i z řad města, jelikož se právě 

hledají nejlepší řešení pro nápravu v souladu s omezeným rozpočtem města. Tento druhý 

dotazník se zaměřuje na to, jak by si občané přály, aby náměstí Svobody vypadalo. Mohli  

se zde svobodně a anonymně vyjádřit. Město Vsetín tyto připomínky bere velice vážně  

a bude z nich vycházet pro nadcházející rozhodnutí.  

4.3.1. Dotazník o budoucí podobě náměstí Svobody 

Tento dotazník je zaměřen především na názory a nápady lidí, jak by si přáli, aby náměstí 

vypadalo. Jelikož se město chystá na nápravu stávající podoby, bude tyto nápady a návrhy 

brát při svém rozhodování v potaz. Celkový počet respondentů je 75. 

 

Otázka č. 1: Jste spokojeni s nynější podobou náměstí Svobody? 

V této otázce je 100 % shoda. A to v odpovědi NE. 

Graf 4. 17 Jste spokojeni s nynější podobou náměstí Svobody? 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 2: Co nejvíce Vám vadí na současné podobě náměstí? 

Zde opět mohli respondenti vyjádřit svůj názor a připomínky. Ve směsi to byly negativní 

ohlasy, které se shodovaly na tom, že zde není žádná zeleň, náměstí působí smutně  

až depresivně. Největší kritika se snesla ovšem na nevhodně použitý materiál, na nefunkčnost 

náměstí a absenci zeleně. To vadilo až 90 % dotázaných. Zde jsou na ukázku připomínky 

samotných respondentů: 
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travnatá plocha se stromy, keři,

záhony květin

vodní prvek (fontána, vodní kanál,

vodní skalka, jezírko...)

kombinace obou dvou prvků

materiál (mlat)- nehygienické, prašné, neplní svou funkci. Žádná zeleň, odporný "ufounský" 

vzhled geometrických bílých tvarů. Černá plocha budí spíše negativní dojem a málo 

travnatého porostu, více barev, více přírody! Moc betonu, málo zeleně, žádná tráva, ani 

okrasné keře nebo kytičky. Chybí zde soukromí- určitě si tam jednou nezajdu na procházku  

s kočárkem, nebo s přítelem na lavičku. Prašný materiál, nevyužitý prostor uprostřed města, 

neexistence podzemních garáží, místo pro odpočinek a setkávání občanu s malým 

občerstvením. 

 

Otázka č. 3: Pokud by Městský úřad sídlil v budově Zdravotnické školy, jak by podle Vás 

mělo náměstí před touto budovou vypadat? 

Zde bylo na výběr ze tří možností, s tím že byla možnost dát více odpovědí. 40 % odpovědí 

bylo pro kombinaci travnaté plochy s vodním prvkem. 

Graf 4. 18 Pokud by Městský úřad sídlil v budově Zdravotnické školy, jak by podle Vás mělo 

náměstí před touto budovou vypadat? 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 4: Co říkáte na možnost přemístění památníku Osvobození do Pánské zahrady 

nebo jinam? 

V této otázce se názory různí, 43 % by si přálo ponechat památník tam kde je, 8 % je to jedno, 

kde bude umístěn a 13 % je pro přemístění památníku jinam. 
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Graf 4. 19 Co říkáte na možnost přemístění památníku Osvobození na jiné místo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 5: Co byste ze současné podoby náměstí ponechali? 

Opět otevřená otázka, která zkoumala, co se povedlo a co by si lidé přáli ponechat. 

Až 95 % dotázaných by určitě ponechalo stromy, a pak zde ještě zazněly názory na ponechání 

bílých kruhů a laviček. Dále zazněly i pozitivní ohlasy na osvětlení umístěné pod stromy. 

 

Otázka č. 6: Poslední otázka k podobě náměstí zjišťovala, k čemu by podle občanů mělo 

náměstí sloužit. Bylo zde na výběr ze 4 možností, opět s možností vybrat si více variant. 

Zde „vyhrála“ možnost odpočinkové zóny s lavičkami, keři a květinami, tuto možnost vybralo 

65 %. Druhá možnost, která se líbila respondentům, byla místo pro konání kulturních a jiných 

akcí. Tuto možnost zvolilo 28 %. 

Graf 4. 20 K čemu by podle Vás mělo náměstí sloužit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

V závěru dotazníku byly použity tři identifikační otázky na pohlaví, věk a bydliště 

respondentů. 
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Otázka č. 7: Jste 

Opět převaha žen, těch bylo 59 %, mužů pouhých 16 %. 

Graf 4. 21 Pohlaví respondentů 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zdroj:vlastní zpracování 

 

Otázka č. 8: Jste 

V této otázce je převaha pracujících 43 %, studentů je 23 % a důchodců 9 %. 

 

Graf 4. 22 Rozdělení respondentů dle ekonomické aktivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 9: Vaše bydliště. 

62 % odpovídajících bylo přímo ze Vsetína, pouhých 13 % z jeho okolí. 

Graf 4. 23 Bydliště respondentů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.4. Návrh řešení dané situace na základě dotazníků 

To, že se nová podoba náměstí Svobody nezamlouvá většině obyvatel, město již tušilo. 

Z dotazníkového šetření, které jsem provedla mezi občany Vsetína, tento názor jednoznačně 

převažuje.  

První dotazník se zaměřoval na to, jak respondenti vnímají nynější podobu náměstí 

Svobody. Dalším cílem dotazníku bylo zjistit, zda lidé vůbec věděli, že se v roce 2007 

k návrhům na novou podobu náměstí mohly vyjádřit. Zde odpověděla nadpoloviční většina 

respondentů záporně. Z toho vyplívá, že byla nedostatečná informovanost veřejnosti o této 

možnosti. Dále jsem se ptala, zda si občané myslí, že kdyby byl projekt svěřen do rukou 

architektovi z okolí, zda by dopadl lépe. Zde opět převládá názor nadpoloviční většiny, která 

je o tomto názoru přesvědčena. Plakat nad rozlitým mlékem je již zbytečné. Pojďme se tedy 

zaměřit na to co by se mohlo a dalo zlepšit. 

Na tyto otázky se zaměřuje druhý dotazník. Výsledkem první otázky jsem nebyla zas 

až tak překvapená, ale 100 % shodu sem ani já nečekala. Druhá otázka měla za cíl zjistit, 

 co nejvíce vadí občanům na nové podobě náměstí. Jako nejvíce závažný problém vidí občané 

v použitém materiálu a absenci zeleně. Samotní respondenti měli možnost samy navrhnout 

potřebné změny ke zlepšení stávajícího stavu náměstí. Když se měli vyjádřit na otázku, 

k čemu by podle nich mělo náměstí Svobody sloužit, 87 % respondentů označilo možnost  

A, tedy odpočinková zóna s lavičkami. Na druhém místě byla možnost B, místo pro konání 

kulturních a jiných akcí. Z toho vyplývám, že obyvatelům města nevadí pouze vzhled náměstí 

ale i jeho nefunkčnost právě kvůli materiálu. Další důležitá otázka se týkala možnosti 

přemístění Památníku osvobození. Tento památník má pro občany Vsetína velký význam  

a jeho umístění by 68 % respondentů nechalo na místě, na kterém je dnes a s jeho 

přemístěním nesouhlasí. 

Navrhovala bych, aby se v první řadě změnil materiál, který způsobuje řadu problémů  

a jak jsem zjistila, vadí i většině obyvatel. Hlavním problémem použitého materiálu je jeho 

prašnost za suchého počasí, dále tvorba kaluží za mokra, nemožnost odklízení sněhu 

v zimním období a pořádání akcí na tomto povrchu. Jako druhou změnu bych viděla v absenci 

zeleně, která opět vadí většině dotázaných. Z dotazníku 2 vyplynulo, že nejsympatičtější 

varianta je možnost zatravnění aspoň části náměstí a doplnění o nějaký vodní prvek. 

 Dle mého názoru by se na náměstí mohlo postavit malé občerstvovací zařízení  

se zahrádkou a koutkem pro děti, kde by si občané mohly zajít na kávu, pivo či malé 

občerstvení a kde by mohly vzít i své ratolesti. Další zajímavá myšlenka, která se mi velice 
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líbila, jelikož jsem také řidička, bylo umístění podzemního parkoviště pod toto náměstí. Místa 

je podle mě dostatek, na čem tedy bude záležet rozsáhlost oprava a náprav záleží již jenom 

na finančních prostředcích města Vsetín. 
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5. Závěr 
 

Díky Evropské unii a její politice Soudržnosti, bylo uskutečněno nejen v České republice 

řada úspěšných i těch méně úspěšných projektů. Jedním z těch méně vydařených  

je podle většiny zainteresovaných osob projekt Stavební úpravy náměstí Svobody ve městě 

Vsetín. Právě tento projekt byl hlavní náplní mé práce. 

Cílem mé bakalářské práce bylo objektivně zpracovat výsledky dotazníkového šetření 

projektu Stavební úpravy náměstí Svobody a podat návrh na zlepšení dané situace. Myslím  

si, že tento cíl jsem naplnila.  

Na závěr této práce bych se ještě ráda zaměřila na vyhodnocení projektu z pohledu 

veřejnosti. Jak již vyplynulo z dotazníkového šetření, většina obyvatel je nespokojena 

s podobou náměstí, nechápou, jak mohl tento projekt dopadnout tak katastrofálně. Zejména 

starší občané tuto situaci nemohou pochopit a vždy, když jsem s nimi na toto téma mluvila, 

mnoho z nich působilo rozčileně. Jako jediné východisko, jak zmírnit tento hněv vsetínské 

veřejnosti, je napravit napáchané škody a urychleně vyhledat nové řešení a vyslyšet návrhy  

a nápady občanů Vsetína. Jako nejpřijatelnější variantou se zdá být zatravnění aspoň poloviny 

náměstí, vysazení rostlin a vytvořit z náměstí Svobody odpočinkovou zónu, kde se lidé rádi 

zastaví a naberou nových sil v centru města. 

 Jelikož se město rozhodlo nepřijmout dotaci z Evropských fondů, je teď otázkou, kde 

vzít prostředky na financování oprav. Tuto otázku v těchto chvílích město intenzivně řeší  

a jak se zdá, většina prostředků půjde z městského rozpočtu. Nové finanční prostředky by  

se mohly získat i díky zpoplatnění tří veřejných parkovišť v centru města. Je potřeba 

zdůraznit, že město o tyto prostředky z Evropské unie nepřijde, budou vynaloženy na jiné 

projekty, kterých má město Vsetín v rámci IPRM připravených spoustu. 

 Důkazem, že se zastupitelstvo města Vsetín snaží napravit napáchané škody je i to,  

že k hledání nápadů, jak zlepšit stávající stav náměstí, využijí i mé dotazníkové šetření. Dále 

město přihlédne k názorům občanů města, které se v průzkumu objevily.  
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Příloha č. 1 porovnání hodnot kritérií ve vybrané zóně a srovnání s hodnotami za město 

Vsetín 

Zdroj:Integrovaný plán města Vsetín, vlastní úprava 

  

Kritérium 

dle  

čl. 47 

nařízení 

(ES) 

1828/2006 

A b c d g i 

vysoká míra 

chudoby a 

vyloučení  

vysoká míra 

dlouhodobé 

nezaměstnanosti 

neuspokojivý 

demografický 

vývoj 

nízká úroveň vzdělání, 

významné nedostatky v 

oblasti dovedností a 

velký počet studentů, 

kteří předčasně opouštějí 

školu 

nízká míra 

hospodářské 

aktivity 

poměrně nízká 

úroveň hodnoty 

nemovitosti 

Indikátor 

Výše příspěvku 

hmotné nouze 

na občana v Kč 

(příspěvek na 

živobytí + 

příspěvek na 

bydlení + 

mimořádná 

okamžitá 

pomoc) 

Počet osob 

nezaměstnaných 

déle než 12 měsíců 

jako procento z 

počtu ekonomicky 

aktivních obyvatel  

Počet obyvatel 

nad 65 let a 

více jako 

procento z 

celkového 

počtu obyvatel  

Počet obyvatel starších 

15 let s nejvýše 

základním vzděláním 

jako procento z počtu 

obyvatel nad 15 let 

Počet 

ekonomicky 

aktivních 

obyvatel jako 

procento z 

celkového 

počtu obyvatel  

Počet domů s byty 

postavenými před 

rokem 1991 jako 

procento 

z celkového počtu 

domů s byty 

Vsetín -

referenční 

hodnota 

                                             

513  4,9 % 12,5 % 21,4 % 51,8 % 90,3 % 

Hodnota za 

zónu 1 031   6,1 % 19,0 % 22,4 % 47,3 % 95,9 %  

Negativní 

odchylka 

(%)  100,1  24,5  52,0  4,7  9,1 6,2 

Zdroj dat 
MÚ - Sociální 

odbor 
ÚP Vsetín 

MÚ - Sociální 

odbor 
SLDB 1. 3. 2001 

SLDB 1. 3. 

2001 
SLDB 1. 3. 2001 

Postup 

výpočtu 

výše příspěvku 

hmotné nouze 

na občana v Kč 

(příspěvek na 

živobytí + 

příspěvek na 

bydlení + 

mimořádná 

okamžitá 

pomoc za r. 

2007): 

počet obyvatel 

za zónu k 31. 

12. 2007 

počet osob 

nezaměstnaných 

déle než 12 měsíců 

(k 31. 12. 2005) 

jako % z počtu 

ekonomicky 

aktivních obyvatel 

(EA obyvatelstvo 

SLDB 1. 3. 2001)  

Podíl počtu 

obyvatel nad 65 

let a obyvatel 

celkem (SLDB 

2001 
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Příloha č. 2 nejkrásnější náměstí v historii Vsetína- rok 1939  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: http://www.namestivsetin.cz/historie-kauzy-naacutem283stiacute.html 

 

Příloha č. 3 náměstí Svobody před rekonstrukcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.namestivsetin.cz/historie-kauzy-naacutem283stiacute.html
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Příloha č. 4. náměstí Svobody po rekonstrukci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: http://valassky.denik.cz/zpravy_region/argument-radnich-ze-je-to-zalezitost-stareho-vedeni-mesta-se-zda-

zvlastni-201203.html 
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Příloha č. 5 Dotazník spokojenosti s projektem náměstí Svobody 

1. Jste 

Muž Žena 

2. Jaké máte vzdělání? * 

Základní 

Středoškolské 

Středoškolské s maturitou 

Vysokoškolské 

3. Vaše věková kategorie je * 

do 18 let 

19- 29 let 

30- 40 let 

41- 51 let 

52 a více 

4. Vaše bydliště * 

Vsetín 

okolí Vsetína 

Jiné:  

5. Zúčastnili jste se hlasování o návrhu podoby náměstí Svobody?(dále jen "nS") * 

Ano Ne (přejděte na otázku 7) 

6. Viděli jste jiné návrhy podoby nS?  

Ano Ne 

7. Víte kde je umístěna Úřední deska města Vsetín? * 

Ano Ne (přejděte na otázku 9) 

8. Jak často čtete informace vyvěšené na této desce?  

1x za čtvrt roku 

1x za měsíc 

1x za 14 dní 

1x týdně 

2x týdně 

nečtu vůbec 

9. Zajímáte se o dění kolem nS? * 

Ano Ne 
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10. Myslíte si, že byla dostatečná informovanost o tom, že se k návrhu může vyjádřit i 

veřejnost? * 

Ano 

Ne 

Nevím 

11. Myslíte si, že kdyby byl tento projekt svěřen architektovi z okolí, dopadl by lépe? * 

Rozhodně ano 

Spíše ano 

Rozhodně ne 

Spíše ne 

Nemá to na výsledek žádný vliv 

Nevím 

12. Líbí se Vám nadčasová podoba nS? * 

Ano 

Ne 

Je mi to jedno 

13. Máte nějaké připomínky k nové podobě nS? 

 

14. Souhlasíte s pokácením všech 16 líp na dřívějším nS? * 

Ano Ne 

15. Uvítali byste více zeleně na náměstí? * 

Ano Ne 

16. Zajímáte se o dění ve městě? * 

Ano Ne 

17. S jakou částí II. etapy projektu výstavby jste spokojeni? *více možností 

Více parkovacích míst (okolí gymnázia) 

Oprava chodníku + bezbariérový nájezd na chodník na ulici Žerotínova  

Jiné:  
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Příloha č. 6 Dotazník o budoucí podobě náměstí Svobody 

1. Jste spokojeni s nynější podobou náměstí Svobody? * 

Ano Ne 

2. Co nejvíce Vám vadí na současné podobě náměstí? 

3. Pokud by Městský úřad sídlil v budově Zdravotnické školy, jak by podle Vás mělo náměstí 

před touto budovou vypadat? * 

travnatá plocha se stromy, keři, 

záhony květin 

vodní prvek (fontána, vodní kanál, 

vodní skalka, jezírko…) 

 kombinace obou dvou prvků 

4. Co říkáte na možnost přemístění Památníku osvobození například do Pánské zahrady, nebo 

i jinam. * 

Souhlasím 

Spíše souhlasím 

Nesouhlasím 

 Spíše souhlasím 

Je mi to jedno 

5. Co byste ze současné podoby náměstí ponechali? 

6. K jakému účelu by podle Vás mělo náměstí Svobody sloužit? *možnost více odpovědí 

Odpočinková zóna s lavičkami 

Místo pro konání kulturních 

/jiných akcí 

Reprezentativní prostranství před 

budovou MěÚ 

Jiné:  

7. Jste * 

Muž Žena 

8. Jste * 

Student 

Pracující 

Důchodce 

9. Vaše bydliště * 

Vsetín 

jiné 
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Příloha č. 7

Expertízny posudok na nové riešenie námestia vo Vsetíne 

Na požadanie pani starostky města Vsetín, pani Ivety Táborském, o vypracovanie 

expertízneho posúdenia nového riešenia centrálného námestia, si dovoľujem reagovať 

nasledovne: 

 Posudok je vypracovaný po návšteve a prehliadke námestia a po preštudovaní mestom 

predloženej dokumentácie. 

Priestor námestia je definovaný roznorodou zástavbou a rovnako rozdielnou kvalitou parteru. 

Ťažiskovými objektami priestoru je Stredná a Vyššia zdravotnícka škola a Pamätník obetiam 

II. svetovej vojny postavený na osi vstupu do školy. Výškovú dominantu tvorí hotel  

na východnej strane námestia. Námestie bolo povodne z troch strán ohraničené dopravnými 

komunikáciami, príp. parkoviskami. Námestie představuje veľmi zaujímavý a důležitý 

verejný priestor mesta. Ako využil autor ponúkanú možnosť tento priestor urobiť pre občana 

príťažlivým a atraktívnym? 

 Navrhnuté riešenie, žiaľ, tuto možnosť nevyužilo. Námestie dnes postráda väčšinu 

požiadaviek na dobrý verejný priestor. Vzhľadom na veľkosť priestoru chýba jeho členenie 

tak, aby získalo ľudsků mierku. Obývateľný či kvalitný verejný priestor musí byť vybavený 

mestským mobiliárom, ktorý bude umožňovat jeho dobré fungovanie, to je aj podporovať 

najroznejšie aktivity jeho návštevníkov. V našom prípade však chýbajú základné prvky 

mestského mobiliáru, či už sú to odpadové koše alebo osvetlenie. Ponúkané riešenie sedenia 

je z hľadiska umiestnenia naprosto nevhodné.  

 Samotné členenie plochy námestia na vyasfaltovanú plochu a „pieskovú“ plochu  

je funkčně i výtvarne zlé. Napriek tomu, že nepoznám finančné podmienky riešenia, asfalt 

ostane asfaltom so všetkými nevýhodami, ktoré sú dnes úplne zejeme. Naopak, náročné 

riešenie bielych kruhov je veľmi zraniteľné, uvázaná filozofia riešenia je úsmevná. Piesková 

plocha najväčšej časti námestia okolo pamätníka je neopodstatnená a to prináša problémy tak 

z hľadiska využitia ako i údržby.  

 Dobré námestie by malo tak trochu připomínat obývačku. Také sú nielen známe 

historické námestia, ale aj viaceré moderné riešenia. Obyvateľnosť verejného  priestoru 

znamená určitú útulnosť, osobitný charakter, farebnosť, pohľadovú rozmanitost. To všetko  

tu chýba. Námestie aj s predstavou budúcej vzrastlej zelene je neútulné, posobí skor 

odpudzujúco jako príjemne. Dá sa povedať, že návštevníkovi neponúká nič, čím  
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by ho zaujalo, aby sa tu zastavil, aby si tu dal rande alebo aby tu relaxoval. Za chybu treba 

považovať úplnú likvidáciu zelených trávnatých ploch.  

 Z hľadiska „prevádzky“ námestia si dovolím poznámku aj k „začleneniu“ pamětníka 

v riešení námestia. Pamätník sa stal osirelým bezprizorným solitérom, ktorý nemá nástupný 

priestor, autori akoby zabudli, že tam vobec stojí. Alebo počítajú s jeho odstránením? 

Námestie bude určite slúžiť aj jako shromažďovací priestor, tento však nie je zreteľne 

definovaný. Jako áno, potom je samozrejme podcenené parkovanie, ktoré nestačí ani pre 

dnešnú každodennú prevádzku. 

 Zadanie s určitosťou nevyžadovalo vybudovanie parku ale námestia. Námestie je však 

veřejným priestorom, ktorý musí splňať určité požiadavky na kvalitu. Nemože to byť priestor 

bez vlastněn identity, nič nehovoriaci a nič neponúkajúci, najviac s viacerými funkčnými  

i estetickými nedostatkami. Nové riešenie je, žiaľ, takéto a nie je pre miesto prínosom. 
49
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