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1.1 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ TVORBY STRATEGIE 

Zpracování Strategie bydlení pro město Pardubice byla zpracovávána od července 2019 do října 2020. 
Do tvorby dokumentu se postupně zapojilo několik desítek osob. Na úrovni organizačního zabezpečení 
a operativních konzultací k věcnému zaměření strategie se na přípravě strategie podíleli pracovníci 
Odboru rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubice. Zpracování vlastního dokumentu po stránce 
metodické a odborné bylo zajištěno pomocí externího zpracovatele, společnosti SPF Group, s.r.o.  
Průběžné výstupy byly postupně diskutovány, připomínkovány a schvalovány řídicím výborem 
složeným ze zástupců vedení města (Rady města Pardubice), vedoucích pracovníků relevantních 
odborů Magistrátu města Pardubice a několika externích osob. Na odborném rozpracování tří 
tematických priorit programové části strategie a akčního plánu se podíleli členové pracovních skupin 
ustavených pro každou tematickou prioritu zvlášť. Jejich členy byly oproti řídicímu výboru navíc také 
odborní referenti magistrátu, kteří mají na starost příslušnou agendu (například územní plánování, 
správu bytového fondu nebo agendu sociálních služeb), a někteří externí odborníci. 

Organizační schéma tvorby strategie znázorňuje následující obrázek. Silné šipky znázorňují vazby se 
smyslu odpovědnosti a formálních komunikačních toků. Mimo ně uvedené subjekty spolupracovaly na 
bázi neformálních konzultací, prezentací, účasti na jednáních apod. i jinak. Například zástupci externího 
dodavatele se účastnili všech jednání řídicího výboru i všech pracovních skupin, pracovníci ORS MMP 
organizačně připravovali jednání řídicího výboru i pracovních skupin a podíleli se i na jeho odborném 
zabezpečení. Tyto vazby ve schématu naznačují tenké šipky. 

Obrázek 1: Organizační schéma tvorby Strategie bydlení pro město Pardubice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Řídicí výbor 

Pracovní skupina 1 
„Sídelní struktura 

města a urbanismus“ 

pracovníci 
Odboru rozvoje 
a strategie MMP 

externí 
dodavatel 

SPF Group, s.r.o. 

Pracovní skupina 2 
„Bytový fond“ 

Pracovní skupina 3 
„Sociální prostředí a 

sociální bydlení“ 
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1.2 ČLENĚNÍ DOKUMENTU 

V souladu se zadáním nositele strategie Statutárního města Pardubice se výstup skládá z 5 hlavních 
kapitol. Ty se člení do podkapitol (částečně modifikovaných oproti zadání), jak ukazuje následující 
přehled. 

Obrázek 2: Struktura Strategie bydlení města Pardubice 

1. Analytická část 

1.1 Sociálně-ekonomický profil města 

1.2 Dostupnost bydlení v Pardubicích 

1.3 Prognóza vývoje početního stavu obyvatelstva 

1.4 Koncepční dokumenty a nástroje v oblasti bydlení 

1.5 Přehled současných trendů v oblasti bydlení 

1.6 Přehled a charakteristika lokalit na území města určených pro rozvoj bydlení 

1.7 Zhodnocení technického stavu bytového fondu města 

1.8 Analýza SWOT 

 

 

2. Strategická část 

2.1 Vize rozvoje oblasti bydlení v Pardubicích 

2.2 Cílové skupiny 

2.3 Východiska vize a vývojové trendy 

2.4 Cíle a tematické oblasti rozvoje bydlení 

 

 

3. Programová část 

3.1 Opatření priority 1 Sídelní struktura města, urbanismus 

3.2 Opatření priority 2 Bytový fond 

3.3 Opatření priority 3 Sociální prostředí a sociální bydlení 

 

 

4. Akční plán 

 

 

5. Mechanismy řízení 

5.1 Systém plnění akčního plánu 

5.2 Systém monitorování a vyhodnocování 

5.3 Návrh systému pravidelného sběru dat 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 
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2.1 STRUČNÝ SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÝ PROFIL MĚSTA 

Kapitola obsahuje klíčové charakteristiky města Pardubice. Zhodnocena je poloha města, vyjádření 
jeho vazeb a základní parametry v klíčových oblastech (doprava, obyvatelstvo, občanská vybavenost, 
ekonomika apod.). 

2.1.1 Administrativní členění města 

Statutární město Pardubice je rozčleněno na 8 městských obvodů, které jsou nižšími územně-
samosprávnými celky. Každý městský obvod má tedy svou radu a zastupitelstvo.  

Nejlidnatějším městským obvodem je centrálně situovaný obvod Pardubice I. Spolu s městskými 
obvody Pardubice II, III a V zde žije drtivá většina obyvatel Pardubic. Tyto obvody zahrnují rezidenční 
čtvrti se zástavbou městského charakteru, zejména pak středně podlažní a vysoko podlažní blokovou 
a sídlištní zástavbou. Městské obvody Pardubice IV a Pardubice VIII jsou situovány v extravilánu města 
a zahrnují sídla předměstského a venkovského charakteru. V městských obvodech Pardubice IV a VII 
se nacházejí rozsáhlé průmyslové zóny a rozsáhlejší enklávy volné krajiny. I proto je zde relativně nižší 
hustota zalidnění.    

Mapa 1: Městské obvody Statutárního města Pardubice 

 

Zdroj: Vytvořeno v ArcMap 10.4. Podklad: ČÚZK (2019). Zdroj dat: Návrh ÚPD Pardubice (2015) 
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Tabulka 1: Městské obvody Statutárního města Pardubice 

 plocha území 
(ha) 

Počet obyvatel k 1.1.2019 Hustota 
zalidnění 

(obyv. / km2) občané ČR cizinci celkem 

Pardubice I 570,6 20 587 183 20 770 3640,0 

Pardubice II 457,4 16 909 180 17 089 3735,9 

Pardubice III 648,6 14 441 489 14 930 2302,0 

Pardubice IV 1 762,2 5 194 1691 6 885 390,7 

Pardubice V 788,7 15 172 1044 16 216 2055,9 

Pardubice VI 2 374,8 6 029 766 6 795 286,1 

Pardubice VII 1 168,3 6 188 2068 8 256 706,7 

Pardubice VIII 494,8 258 17 275 55,6 

Zdroj dat: Veřejná databáze ČSÚ (2019), Ministerstvo vnitra ČR (2019) 

 

Území města lze dále členit na katastrální území. Celkem je území Pardubic složeno ze 20 katastrálních 
území: 

• Pardubice 

• Rosice nad Labem 

• Trnová 

• Ohrazenice 

• Semtín 

• Svítkov 

• Popkovice 

• Staré Čívice 

• Lány na Důlku 

• Opočínek 

• Nové Jesenčany 

• Dražkovice 

• Nemošice 

• Pardubičky 

• Studánka 

• Staročernsko 

• Černá za Bory 

• Drozdice 

• Mnětice 

• Hostovice u Pardubic 

Vymezení katastrálních území přitom nekoresponduje s vymezením městských obvodů – např. k.ú. 
Pardubice zahrnuje městské obvody I, II, III a část městských obvodů V a VI.   
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Mapa 2: Katastrální území Statutárního města Pardubice 

 

Zdroj: Vytvořeno v ArcMap 10.4. Podklad: ČÚZK (2019). Zdroj dat: Návrh ÚPD Pardubice (2015) 

2.1.2 Obyvatelstvo a bydlení 

2.1.2.1 Vývoj počtu obyvatel, věková a vzdělanostní struktura 

Město vykazuje v posledních pěti letech mírný růst počtu obyvatel (graf 1). Nárůst počtu obyvatel je 
dán jednoznačně migrací (vnitrostátní i mezinárodní), jelikož přirozenou měnou obyvatelstvo města 
spíše ubývá. Přírůstek počtu obyvatel je současně patrný v příměstském prostoru, což je projevem 
suburbanizace.  
Výrazný rozvoj počtu obyvatel byl zaznamenán v prostoru mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. 
(MEPCO 2012) 
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Graf 1: Vývoj počtu obyvatel a přírůstek, město Pardubice, 2014-2018 

 
Pozn. Zahrnuty osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem stěhováním. 
Zdroj: VDB ČSÚ 2019 

 

Podíl obyvatel ve věkové skupině 65 a více let se v posledních pěti letech neustále zvyšuje a je vyšší než 
podíl dětské složky (0-15 let), což vypovídá o demografickém stárnutí populace (graf 2). Naopak pokles 
je evidentní u produktivní složky obyvatelstva (15-64 let). 

Graf 2 Podíl věkových skupin (v %) a průměrný věk, město Pardubice, 2014-2018 

 
Zdroj: VDB ČSÚ 2019 

 

Z hlediska vzdělanostní struktury je situace města Pardubice velmi příznivá – město vykázalo vyšší podíl 
vysokoškolsky vzdělaných osob a nízký počet osob bez vzdělání (tabulka 2). Tato skutečnost souvisí mj. 
s lokalizací Univerzity Pardubice ve městě.  
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Tabulka 2: Struktura obyvatel podle dosaženého vzdělání v deseti největších městech v roce 2011 

 
Zdroj: převzato ze Strategického plánu rozvoje města Pardubice pro období 2014-2025 

2.1.2.2 Bydlení 

Strukturu domovního fondu v Pardubicích v r. 2011 ukazuje tabulka 3. Ve městě se nachází téměř 10,5 

tis. domů a přes 38,4 tis. bytů. Z hlediska vlastnictví domů převažují fyzické osoby, dále pak 

spoluvlastnictví vlastníků bytů. Více než polovina domů byla vystavěna do roku 1970, což vypovídá o 

stáří bytového fondu. 

Tabulka 3: Domovní fond, Pardubice, 2011 

 
Zdroj: převzato ze Strategického plánu rozvoje města Pardubice pro období 2014-2025 

 

Intenzita bytové výstavby je v Pardubicích poměrně značná, což dokládá počet dokončených bytů, 
který se v posledních 5 letech ztrojnásobil – zatímco v r. 2014 bylo dokončeno 105 bytů, v roce 2018 
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to bylo 355 bytů (graf 3). Byty byly vystavěny zejména v bytových domech. Dané svědčí mj. o atraktivitě 
města pro bydlení. Rozvojové plochy města jsou uvedeny v podkapitole 1.F. 

Graf 3: Dokončené byty, Pardubice, 2014-2018 

 
Zdroj: VDB ČSÚ 2019 

2.1.3 Občanská vybavenost 

Město Pardubice chce být atraktivní pro mladé, vzdělané a pracovně kvalifikované lidi – z tohoto 
důvodu se snaží zvýšit kvalitu života ve městě. Jednou z cest je zkvalitňování veřejného prostoru a 
veřejných prostranství města, dále zajišťování dostupného bydlení, nabídky vzdělání, práce a rekreace, 
přilákání dlouhodobých a kvalitních investic. (MCA Atelier 2018) 

2.1.3.1 Vzdělávání 

Krajské město Pardubice disponuje všemi stupni vzdělávacího systému – předškolním, základním, 
středním i vyšším vzděláním. Statutární město Pardubice je zřizovatelem 50 škol a školních zařízení. 
Více než polovinu z nich (tj. 29) tvoří mateřské školy, 15 základní školy, 2 spojené MŠ a ZŠ, dvě zařízení 
základní umělecké školy a dvě zařízení domova dětí a mládeže. (Pardubice 2020) Ve městě je dále 
zastoupena jedna vysoká škola – Univerzita Pardubice. Město tak poskytuje jeden ze základních 
parametrů kvalitního života pro rodiny s dětmi. (MEPCO 2012) 

Klíčovým parametrem v oblasti vzdělávání je kapacita jednotlivých typů zařízení. V případě města je 
relevantní zajištění kapacit mateřských a základních škol, jejichž je město zřizovatelem. Město má 
zřízeno celkem 29 MŠ ve třech školských obvodech (ŠO).  

U základních škol byla evidována proměna trendu – zatímco před 10 lety byl nízký počet žáků v ZŠ a 
město muselo rušit některé ZŠ, od školního roku 2010/2011 byl evidován nárůst o více než 2 tis. žáků 
v ZŠ (tabulka 4). Vliv na počet žáků mají mj. i cizinci – od začátku září r. 2018 bylo umísťováno 11 žáků 
cizinců do ZŠ a 6 dětí do MŠ. Největší nárůst je evidován u dětí cizinců z Mongolska, Slovenska a 
Ukrajiny.  
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Tabulka 4: Počet žáků v ZŠ, školské obvody, Pardubice, šk. rok 2010/2011 a 2018/2019 

Školský obvod Základní škola 
Školní rok 
2010/2011 

Školní rok 
2018/2019 

Index změny (v %) 

1 

ZŠ Ohrazenice 251 354 141 

ZŠ Polabiny 1 583 750 129 

ZŠ  Polabiny 2 581 714 123 

ZŠ  Polabiny 3 627 790 126 

2 

ZŠ Bratranců Veverkových 344 685 199 

ZŠ Štefánikova  612 590 96 

ZŠ Závodu míru 509 600 118 

3 

ZŠ Pardubičky 104 122 117 

ZŠ Dubina 407 650 160 

ZŠ Studánka 720 740 103 

ZŠ Spořilov 339 528 156 

4 

ZŠ Benešovo nám.  528 570 108 

ZŠ Josefa Ressla  406 511 126 

ZŠ Waldorfská 136 220 162 

ZŠ Staňkova 431 753 175 

ZŠ Svítkov 399 480 120 

Součet počtu žáků 6977 9057 130 

Zdroj: Magistrát města Pardubice 2019 

 

Stávající a očekávaný výše uvedený vývoj kapacit MŠ a ZŠ odpovídá predikovanému vývoji podle 

prognózy zpracované v r. 2014 (více viz podkapitola 1.C). Podle této prognózy „počet i podíl obyvatel 

města Pardubic v předproduktivním věku v nejbližších letech patrně, i když jen dočasně vzroste z 

výchozích přibližně 12,3 tis. dětí, resp. 13,8 % na 13,5 tis. dětí, resp. 15,2 % v roce 2020, aby se poté 

začala velikost dětské složky zmenšovat a ustálila se na úrovni přibližně 10,1 tis. dětí někdy před rokem 

2040.“ (Burcin, Čermák, Kučera, 2014, s. 35) Danému odpovídá i poznatek z Populační kalkulačky SC&C 

PRO (SC&C 2017), který předpokládá, že nastane nárůst celkového počtu dětí ve věku 0-6 let především 

kolem roku 2019 a následně by se počty dětí udržovaly na stejné úrovni do roku 2022. Od roku 2023 

je očekáváno výraznější snižování dětské složky populace, kdy se do reprodukčního věku začnou 

dostávat populačně velmi slabé ročníky z konce 90. let. 
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Graf 4: Odhadovaný počet dětí ve věku 0-6 let, Pardubice, 2017-2025 

 
Zdroj: SC&C 2017 

 

S výše uvedenými populačními prognózami se rozchází model zpracovaný v letech 2019-2020, který 

má sloužit ke zjištění odhadu potřebné kapacity základních a mateřských škol a který bude každoročně 

upravován a zpřesňován. Nicméně na tuto skutečnost upozorňují již autoři modelu, jelikož „při výpočtu 

nebyly použity běžné sociologické metody, tedy i výsledek se rozchází s většinou dostupných 

demografických prognóz pro město Pardubice“. (Pardubice 2020) Na následujících grafech jsou 

vyobrazeny jeho detailnější prognózy počtu dětí v MŠ ve věku 2-6 let, resp. v ZŠ ve věku 7-15 let a 

stávající a potřebné kapacity zařízení. V případě mateřských škol je očekáván nárůst počtu dětí ve věku 

2-6 let po roce 2023 (v případě střední varianty), s ohledem na danou skutečnost je navrhováno navýšit 

kapacitu MŠ o 85 míst, a to zejména z důvodu vyššího počtu dětí ve věku od 2 let, které budou 

navštěvovat mateřské školy. U dětí ve věku 7-15 let je očekáván víceméně kontinuální růst jejich počtu, 

a tak je navrhováno rozšířit kapacity ZŠ do roku 2023 o 175 míst. Detailněji viz Koncepce školství.  
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Graf 5: Prognóza počtu dětí v MŠ ve věku 2-6 let a kapacit zařízení 

 
Zdroj: Koncepce školství, Pardubice 2020 
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Graf 6: Prognóza počtu dětí v ZŠ ve věku 7-15 let a kapacit škol 

Zdroj: Koncepce školství, Pardubice 2020 

2.1.3.2 Sociální služby 

Pardubice mají na svém území prakticky všechny typy zařízení sociálních služeb, tj. mají dostupnou  

a optimální síť služeb poskytující kvalitní a efektivní sociální péči. V porovnání s ostatním kraji vykazuje 

Pardubický kraj nízký počet neuspokojených žádostí. Zařízení sociálních služeb vč. jejich kapacity jsou 

uvedeny v tabulce 4. 

Tabulka 5: Sociální zařízení a místa, Pardubice, 2018 

Obec Pardubice Počet zařízení Počet míst v zařízení 

Centra denních služeb 2 - 

Denní stacionáře 2 - 

Týdenní stacionáře - - 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením - - 

Domovy pro seniory 2 260 

Domovy se zvláštním režimem 1 195 

Chráněné bydlení 1 21 

Azylové domy 2 73 

Domy na půl cesty 1 11 



- 21 - 

Obec Pardubice Počet zařízení Počet míst v zařízení 

Zařízení pro krizovou pomoc 1 3 

Nízkoprahová denní centra 1 - 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 - 

Noclehárny 2 - 

Terapeutické komunity - - 

Sociální poradny 8 - 

Sociálně terapeutické dílny 3 - 

Centra sociálně rehabilitačních služeb 8 - 

Pracoviště rané péče 2 - 

Intervenční centra 1 - 

Služby následné péče 1 - 

Zdroj: VDB ČSÚ 2019 

2.1.3.3 Sportovní, kulturní a volnočasové vyžití 

Město má velmi dobré podmínky pro sportovní, kulturní a volnočasové vyžití. Ve městě je jednak 
dostatek zařízení pro sport, kulturu, volný čas (např. Východočeské muzeum, Východočeská galerie, 
ČEZ aréna apod.) a současně veřejných prostor a prostranství pro pořádání venkovních akcí  
a rekreaci. Pro město je charakteristické významné zastoupení vegetačních prvků a ploch ve struktuře 
města. V okrajových částech města tvoří řeka a její břehy ideální krajinných přírodních prostor 
k realizaci rekreace, turistiky a sportovních aktivit. Řeky Labe a Chrudimka a jejich břehy představují 
klíčový veřejný prostor města, který v posledních letech zvyšuje svůj potenciál v oblasti rekreace. 
Jelikož vedení města si je vědomo významu veřejných prostranství a prostor, realizovalo značné 
množství projektů úprav veřejných prostranství (třída Míru, Tyršovy sady, park Na špici, …) a plánuje 
další. (MCA Atelier 2018) Aktuální široká nabídka a dostatečná kapacita sportovišť, kulturních a 
volnočasových zařízení je adekvátní současnému počtu obyvatel a návštěvníků. Růst jejich počtu by 
velmi pravděpodobně znamenal potřebu rozšíření infrastruktury v této oblasti. 

Město je významným kulturním střediskem – značná část kulturních zařízení je regionálního a 
nadregionálního významu. (MEPCO 2012) Obdobně je tomu i v případě sportovních akcí (mezinárodní 
renomé mají např. Velká pardubická steeplechase, Zlatá přilba apod.). Významná je role města, které 
je pořadatelem nebo spolupořadatelem akcí a současně každoročně vynakládá značné finanční 
prostředky do sportu a na zájmovou činnost. 

2.1.4 Ekonomika, trh práce 

Město Pardubice je metropolí pardubického kraje s výraznou správní, obytnou, obslužnou a výrobní 
funkcí pardubicko-hradecké aglomerace (ADOS 2013). Město lze charakterizovat jako ekonomicky 
fungující a prosperující město s možnostmi pracovního uplatnění (viz následující tabulka). Ve městě má 
dlouhou tradici chemický, potravinářský a elektrotechnický průmysl a související odvětví. Současně se 
v Pardubicích rozvíjí nová odvětví automobilového průmyslu. Vlivem těchto skutečností vykazuje 
město relativně stabilní zaměstnanost a HDP v přepočtu na obyvatele vyšší v porovnání s celou ČR. 

I do budoucna lze předpokládat další rozvoj ekonomiky, ke kterému může přispět i Univerzita 
Pardubice, která má potenciál pro rozvoj vědeckovýzkumných kapacit a může být „lákadlem“ pro 
perspektivní pracovní sílu.  
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Po r. 1990 je patrný přesun průmyslových zón na okraj města. Rozvoj ekonomické činnosti a tedy  
i pracovních příležitostí je soustředěn jednak do centrální části, jednak především do oblasti Svítkov 
(Paramo), Semtína (Synthesia, Explosia) a Černá za Bory (průmyslová zóna), resp. Starých Čívic 
(průmyslová zóna) a Fáblovky (průmyslová zóna) (ADOS 2013, s. 16) 

Tabulka 6: Podnikatelské subjekty podle převažující činnost, město Pardubice, k 31. 12. 2018 

Podnikatelské subjekty podle 
převažující činnosti 

počet % 

Registrované  
podniky 

Podniky se  
zjištěnou 
aktivitou 

Registrované  
podniky 

Podniky se  
zjištěnou 
aktivitou 

A Zemědělství, lesnictví, rybářství 461 299 1,9 2,4 

B-E Průmysl celkem 2 837 1 670 11,9 13,3 

F Stavebnictví 2 551 1 487 10,7 11,9 

G Velkoobchod a maloobchod;  
opravy a údržba  
motorových vozidel 

5 591 2 506 23,4 20,0 

H Doprava a skladování 569 315 2,4 2,5 

I Ubytování, stravování  
a pohostinství 

1 001 529 4,2 4,2 

J Informační a komunikační 
činnosti 

624 442 2,6 3,5 

K Peněžnictví a pojišťovnictví 650 134 2,7 1,1 

L Činnosti v oblasti nemovitostí 1 542 465 6,4 3,7 

M Profesní, vědecké  
a technické činnosti 

3 692 2 263 15,4 18,1 

N Administrativní a  
podpůrné činnosti 

641 352 2,7 2,8 

O Veřejná správa  
a obrana; 
 povinné sociální zabezpečení 

21 18 0,1 0,1 

P Vzdělávání 475 303 2,0 2,4 

Q Zdravotní a sociální péče 379 326 1,6 2,6 

R Kulturní, zábavní  
a rekreační činnosti 

812 417 3,4 3,3 

S Ostatní činnosti 2 092 1 001 8,7 8,0 

Celkem 23 938 12 527 100,0 100,0 

Zdroj: VDB ČSÚ 2019 

 

Město vykazuje dlouhodobě nízkou míru nezaměstnanosti, která od r. 2014 stále klesá, což odpovídá 
trendům ČR (viz následující tabulka). Stejně tak klesá i počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu 
práce (i dosažitelných), naopak počet pracovních míst v evidenci úřadu práce trvale roste. Uchazeči tak 
mají dobré vyhlídky najít práci.  

Tabulka 7: Trh práce, Pardubice, 2014-2018 (k 31. 12.) 

Obec Pardubice  2014 2015 2016 2017 2018 

Míra nezaměstnanosti (v %) . . . . . 

Nezaměstnaní (tis. osob) . . . . . 

Míra ekonomické aktivity (v %) . . . . . 

Podíl nezaměstnaných osob (v %) 5,1 4,1 3,3 2,5 2,1 
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Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci 
úřadu práce 

3 069 2 515 2 110 1 593 1 322 

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci 
úřadu práce (dosažitelní) 

3 015 2 403 1 940 1 455 1 208 

Pracovní místa v evidenci úřadu práce 853 1 692 3 180 5 215 7 953 

Zdroj: VDB ČSÚ 2019 

2.1.5 Cestovní ruch 

Potenciál města Pardubice v oblasti cestovního ruchu (daný letištěm a lokalizací zámku) lze označit za 
poměrně značný. Jak vyplývá ze statistik CzechTourism, v Pardubicích se nachází některé 
z nejnavštěvovanějších turistických cílů v Pardubickém kraji (např. zámek Pardubice/Východočeské 
muzeum v Pardubicích) a i v jeho blízkém okolí je řada turisticky zajímavých míst (graf 1 a obrázek 1). 
Pozitivní rozvoj turismu dokládá skutečnost, že od r. 2012 roste počet hostů hromadných ubytovacích 
zařízení ve městě, obdobně i počet přenocování (tabulka 7).  

Graf 7: Nejnavštěvovanější turistické cíle (v tis.), Pardubický kraj, 2018 

 

Zdroj: převzato z CzechTourism 2018 
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Graf 8: Cestovní ruch Pardubicko, 2018 

 

Zdroj: převzato z CzechTourism 2018 

Tabulka 8: Hosté a přenocování v HUZ, Pardubice, 2012-2018 

Obec 
Pardubice 

Hosté 
celkem 

v tom Přenocování 
celkem 

v tom Průměrný 
počet 

přenocování 
(noci) 

rezidenti nerezidenti rezidenti nerezidenti 

2012 68 459 51 964 16 495 169 412 125 083 44 329 2,5 

2013 69 750 52 011 17 739 170 312 119 712 50 600 2,5 

2014 62 191 42 667 19 524 138 227 80 708 57 519 2,2 

2015 65 894 44 774 21 120 151 777 83 122 68 655 2,3 

2016 65 453 43 876 21 577 151 672 81 892 69 780 2,3 

2017 73 772 51 522 22 250 168 543 96 224 72 319 2,3 

2018 73 876 52 295 21 581 172 952 96 723 76 229 2,3 

Zdroj: VDB ČSÚ 2019 

2.1.6 Doprava 

Město má výbornou dopravní dostupnost v rámci rozsáhlé aglomerace, stejně jako v širších vazbách, 
což představuje konkurenční výhodu města, umožňuje dojížďku do zaměstnání do Prahy a dává městu 
příležitost v posilování regionálního až nadregionálního významu. Území je obslouženo autobusovou i 
vlakovou dopravou. Město je situováno na ose železničního koridoru mezi Prahou a Ostravou, 
napojeno na dálniční síť (D11), město disponuje mezinárodním letištěm a nákladním přístavem. 

V souvislosti s trendy v oblasti dopravy (zejména s nárůstem automobilizace) postihují město 
Pardubice obdobné problémy jako srovnatelná města, tj. např. velká intenzita dopravy (kapacitní 
problém představuje napojení na silnici I/37) a nedostatek parkovacích míst v některých lokalitách. 
V rozporu s dobrým (vnějším) dopravním napojením města tak je řada dopravních problémů uvnitř 
města. 
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Město má značný potenciál spočívající v realizaci parkovišť B + R, P + R, K + R, rozvoji pěší dopravy 
vzhledem k charakteru města a zvýšení intenzity využívání MHD, jejíž kvalita a pokrytí je dobré. Dále 
pak v cyklistické dopravě díky příznivým klimatickým i terénním podmínkám pro její rozvoj. Přirozené 
bariéry rozvoje cyklistické dopravy tvoří vodních toky a plochy a železniční trati protínající město. Síť 
značených cykloturistických tras napojuje atraktivní turistické cíle v regionu (až na výjimky vedena po 
dopravně málo zatížených komunikacích). Většina cyklistické infrastruktury je v dobrém stavu. 

Shrnutí 

➢ Město Pardubice je metropolí pardubického kraje s výraznou správní, obytnou, obslužnou  
a výrobní funkcí pardubicko-hradecké aglomerace. 

➢ Město má výbornou dopravní dostupnost v rámci rozsáhlé aglomerace, stejně jako v širších 
vazbách, což představuje konkurenční výhodu města. Tato skutečnost umožňuje dojížďku do 
zaměstnání do Prahy, příležitost města v posilování regionálního až nadregionálního významu. 

➢ Území obslouženo autobusovou i vlakovou dopravou (poloha na ose železničního koridoru mezi 
Prahou a Ostravou, napojeno dálniční síť (D11), disponující mezinárodním letištěm i nákladním 
přístavem.  

➢ V území jsou příznivé klimatické i terénní podmínky pro rozvoj cyklodopravy, bariéry tvoří 
vodních plochy a železniční trati protínající město. 

➢ Výrazná dopravní zátěž automobilovou dopravou a nedostatek parkovacích míst uvnitř města. 

➢ Ve městě a jeho okolí je dostupné krajinné prostředí, město disponuje ve vazbě na vodní toky 
množstvím krajinných prostorů v těsné návaznosti na strukturu města – využívány pro 
volnočasové a rekreační aktivity. 

➢ Město vykazuje v posledních pěti letech mírný růst počtu obyvatel, který je dán zejména 
migrací, přirozenou měnou město spíše ubývá. 

➢ Město se již nyní potýká s problémem nedostatku míst v mateřských školách, a to zejména při 
započítání rostoucí poptávky po umístění dětí ve věku 2–3 let, kdy celkový deficit dosahuje a 
v příštích letech bude dosahovat cca 1 200 – 1 400 míst v MŠ. V základních školách je situace 
krátkodobě příznivější, ale již od roku 2022 bude míst vzhledem k rostoucími počtu dětí 
nedostatek a postupně bude chybět několik stovek míst (vůči maximální možné kapacitě škol), 
resp. zhruba tisíc míst (vůči optimální kapacitě škol). Město na tuto skutečnost již částečně 
reagovalo přípravou rozšíření kapacity ZŠ do roku 2023 o 175 míst. 

➢ Přírůstek počtu obyvatel je současně patrný v příměstském prostoru, což je projevem 
suburbanizace. 

➢ Populace města vykazuje stejné trendy jako ostatní města ČR – stárne. V populaci města je 
zastoupen vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných osob a nižší podíl osob bez vzdělání. 

➢ Počet dokončených bytů ve městě se v posledních 5 letech ztrojnásobil. 

➢ Město disponuje všemi stupni vzdělávacího systém, zařízení vykazují dostatečnou kapacitou.  

➢ Pardubice má na svém území prakticky všechny typy zařízení sociálních služeb, tj. má 
dostupnou a optimální síť služeb poskytující kvalitní a efektivní sociální péči. V porovnání s 
ostatním kraji vykazuje Pardubický kraj nízký počet neuspokojených žádostí. 

➢ Město má mimořádné podmínky pro sportovní, kulturní a volnočasové vyžití. Ve městě je 
dostatek zařízení pro sport, kulturu, volný čas i veřejných prostranství a prostor. 
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➢ Město lze charakterizovat jako ekonomicky fungující a prosperující město s možnostmi 
pracovního uplatnění. Město vykazuje relativně stabilní zaměstnanost, HDP v přepočtu na 
obyvatele vyšší v porovnání s celou ČR a dlouhodobě nízkou míru nezaměstnanosti.  

➢ Potenciál města Pardubice v oblasti cestovního ruchu lze označit za poměrně značný, avšak 
stále nedostatečně rozvinutý. 
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2.2 DOSTUPNOST BYDLENÍ V PARDUBICÍCH 

2.2.1 Metodika  

První částí kapitoly je shrnutí poznatků z Analýzy dostupnosti bydlení v Pardubicích zpracovanou 
Univerzitou Pardubice v roce 2019. Druhou podkapitolou analytické části je analýza příspěvků na 
bydlení a doplatků na bydlení v Pardubicích za poslední čtyři roky v členění za jednotlivé městské části.  

2.2.2 Dostupnost bydlení 

Tato kapitola vychází z poznatku analýzy zpracované Univerzitou Pardubice v r. 2019. Rozčleněna je do 
tří dílčích tematických částí, které obsahují klíčová zjištění dokumentu. Obsaženy nejsou informace 
týkající se sociálních dávek, demografického vývoje a územního plánu města Pardubice, které jsou již 
zpracovány v jiných kapitolách analytické části. 

2.2.2.1 Bytová situace  

Situace v oblasti bydlení v Pardubicích je srovnatelná se situací většiny krajských měst. V porovnání se 
sousedním Hradcem Králové je však u Pardubic patrný pokles suburbanizačních tendencí. Dalším 
trendem patrným v Pardubicích je nárůst počtu bytových jednotek, což souvisí jednak se zvyšující se 
finanční náročností pořízení bydlení, jednak s demografickými změnami (podkapitola 1.A.2).  

Klíčovým problémem je nedostatek bytů, domů a pozemků. Poptávka trvale převyšuje nabídku v této 
oblasti. „Výstavba nových a cenově dostupných bytů je nedostatečná, připravované projekty jsou 
mimo ekonomickou realitu většiny zájemců o vlastní bydlení. Starší byty se spíše pronajímají, než 
prodávají, řada kupujících je navíc pořizuje s úmyslem pronajímat. (UPa 2019, s. 5) Dochází k trvalému 
růstu počtu lidí, kteří hledají bydlení mimo město, pořizují nové či starší domy a pozemky ve stále větší 
vzdálenosti od města, což způsobuje zahušťování dopravy ve městě. Sídliště opouštějí jak původní 
obyvatelé, tak zejména jejich potomci. 

Co se týče bytové výstavby situace je následující. V letech 2011-2018 bylo v Pardubicích dokončeno 
1343 bytových jednotek, zejména menších bytů, což odpovídá celorepublikovému trendu. Vývoj je dán 
zejména nárůstem jednočlenných domácností v generaci mladých i důchodců a současně současnou 
rostoucí finanční náročností pořízení vlastního bydlení. Pro doplnění lze uvést data ze Sčítání lidu, 
domů a bytů z roku 2011, ze kterých je patrné, že v r. 2011 převažovaly byty se třemi pokoji (cca 15,4 
tis.), následně byty dvoupokojové (cca 10 tis.). Vzhledem k počtu dokončených bytů mezi lety 2011-
2018 a jejich velikosti „lze předpokládat nárůst u bytů s jednou obytnou místností z původních cca 6 
tis. o cca jednu čtvrtinu.  

Ve sledovaném období byla největší stavební aktivita pozorována v západní a severozápadní části 
města, tj. v MO Pardubice VI – Svítkov, Pardubice VII – Rosice a Pardubice I – střed (tabulka 8). 
Nejmenší stavební aktivita byla evidována v MO Pardubice VIII – Hostovice a MO Pardubice III – Dubina, 
Drážka, Hůrka, Studánka, Slovany. V případě MO Pardubice III byla kapacita do značné míry naplněna 
výstavbou v předchozích letech.  
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Tabulka 9: Počet dokončených bytů, městské obvody, Pardubice, 2011-2018 

Městský 
obvod 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Celkem 
za obd. 

Pardubice I 0 13 8 1 12 47 59 145 285 

Pardubice II 0 96 0 12 0 0 0 0 108 

Pardubice III 0 10 0 5 6 2 1 6 30 

Pardubice IV 4 19 16 18 21 13 7 6 104 

Pardubice V 11 4 3 98 11 111 25 88 351 

Pardubice VI 32 17 15 34 19 34 31 37 219 

Pardubice VII 56 16 50 11 82 21 24 70 330 

Pardubice VIII 1 1 0 2 1 0 22 0 7 

Celkem 104 176 92 181 152 228 149 352 1434 

Zdroj: UPa 2019 

Mapa 3: Počet dokončených bytů v městských obvodech v letech 2011-2018 

 
Zdroj: Vytvořeno v ArcMap 10.4. Podklad: ČÚZK (2019) 
 

Výše uvedený rostoucí počet dokončených bytů nekoresponduje se statisticky nižším růstem počtu 
obyvatel. Tuto skutečnost lze vysvětlit prostřednictvím několika stěžejních faktorů. Zejména se jedná 
o pokračující trend snižování počtu osob v domácnostech, tj. zvyšuje se počet domácností jednotlivců 
(singles, osamělí senioři, rozvedení, …), bezdětných párů, rodin s nižším počtem dětí v rodinách. 
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Snižování velikosti domácností souvisí se společenskými změnami a proměnou životního stylu, 
preferováním nezávislosti před rodinným životem, odkládáním sňatků a rodičovství do vyššího věku, 
zvyšováním počtu rozvedených osob i ve vyšších věkových skupinách atd. Zvyšuje se tak počet menších 
domácností. Za další faktor lze označit přítomnost agenturních pracovníků, kteří v mnoha případech 
využívají bydlení v ubytovnách či v dalších formách přechodného bydlení. V neposlední řadě je třeba 
zmínit (méně častý) zánik některých bytů (vynětím z bytového fondu). 

Z informací získaných prostřednictvím Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 dále vyplývá, že největší 
podíl bytů byl ve vlastním domě nebo v osobním vlastnictví, což představuje dobrý základ pro kvalitní 
péči o bytový fond a současně stabilitu obyvatel. Lze totiž usuzovat, že „vlastníci žijící ve svých 
nemovitostech o ně budou dobře pečovat a zároveň je u nich menší pravděpodobnost migrace“. (UPa 
2019, s. 17) Z hlediska stáří bytového fondu mají nejvyšší zastoupení bytové jednotky v domech 
postavených v letech 1946-1980 (v 70. l. 20. století probíhala masová bytová výstavba v celém 
Československu, tj. vč. Pardubic).  

Aktuální prodejní ceny rodinných domů a bytů 

Aktuální ceny bytů v rámci území statutárního města Pardubice a jeho blízkém okolí se pohybují 
v rozmezí 30 tis.-50 tis. Kč/m2. Cenu ovlivňuje zejména: 

• technický stav bytové jednotky – příčina: vytíženost stavebních firem, předpoklad nízkých 
budoucích nákladů, pracovní vytížení zájemců o pořízení vlastního bydlení, 

• velikost bytové jednotky; 

• lokalita – nový cenotvorný prvek,  

o lokality s nadprůměrnou cenou – nikoliv jednotlivé MO, ale spíše jednotlivé projekty 
(např. Labský palouk) 

o lokality s podprůměrnou cenou – oblasti s přítomností ubytoven (Polabiny I, Polabiny 
II, částečně Polabiny III), s vyšším podílem sociálně slabého obyvatelstva (často 
z národnostních menšin). 

Trend vývoje cen bytů za posledních 5 let je jasně rostoucí, který je dán jednak jednoznačným převisem 
poptávky po vlastním bydlení v bytech nad reálnou nabídkou bytů určených k prodeji, a jednak 
příznivou ekonomickou situací. Do hry vstupuje i vysoký poměr nemovitostí, které nejsou určeny 
k vlastnímu bydlení, ale za účelem jejich dalšího pronájmu. Dále pak situaci může do budoucna ovlivnit 
trend Airbnb. Při porovnání růstu cen průměrně velkého bytu o dispozici 3+1 a podlahové ploše 75 m2 
v rámci ČR (ČR, Praha, Hradec Králové, Pardubice) v letech 2015 a 2019 je možné konstatovat, že nárůst 
je na úrovni všech vybraných srovnatelný. Aktuální ceny rodinných domů v rámci území statutárního 
města Pardubice a jeho blízkém okolí nelze exaktně stanovit. Cenu ovlivňuje zejména: 

• lokalita; 

o lokalita A – tradiční vilové čtvrti (centrum) – nejvyšší ceny, v některých lokalitách byla 
překonána meta 5 tis. Kč/m2, do budoucna je očekáván rychlý růst až na úroveň 10 tis. 
Kč/m2, 

o lokalita B – okrajové části města (např. Nové Jesenčany, Trnová, Studánka apod.) – 
cena za m2 podlahové plochy je podobná jako u bytů (30 tis. – 60 tis. Kč za m2) 
s přičtením ceny za m2 pozemku (ta je velmi individuální, ale dosahuje hranice 5 tis. 
Kč/m2), 

o lokalita C – širší okraj města – převládající venkovský styl bydlení; cenu zde ovlivňuje 
dopravní obslužnost, dojezdová vzdálenost a čas, poloha, blízkost silničních tahů; cena 
se pohybuje kolem od 2 tis. Kč/m2 (Srch, Němčice, Kunětice) do 3 tis. Kč/m2 pozemku 
(Dražkovice). V obci Staré Hradiště roste cena až k 5 tis. Kč/m2. 
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o lokalita D (nesplňující uvedené parametry blízkosti silničních tahů, dobré dopravní 
obslužnosti atd.) – cena pozemku se snižuje o cca 50 %, cena za m2 domu je do 35 tis. 
Kč/m2. 

• velikost pozemku a domu; 

• technický stav domu. 

Pro stanovení trendu vývoje cen rodinných domů za posledních 5 let neexistuje žádný relevantní zdroj. 
Ceny domů se liší podle lokalit. 

Aktuální tržní ceny pronájmu bytů a rodinných domů 

Nabídka pronájmu rodinných domů je téměř nulová. Koupě či výstavba rodinného domu za účelem 
pronájmu za posledních 5 let nebyla evidována (v době zpracování této analýzy nebyl v inzerci ani jeden 
dům k pronájmu).  

U bytů v bytových domech je situace odlišná. V případě bytu se jeho majitelé rozhodují pronajímat ze 
tří důvodů: 1) kupují již s cílem pronajímat (tzv. investiční byt); 2) stěhují se do většího (často do 
rodinného domu) a byt nepotřebují prodat (často si ho ponechají pro děti); 3) byt získali např. 
dědictvím a svoje bydlení již mají (často v jiném městě). 

Průměrná podlahová plocha nabízených bytů kolísá okolo 60 m2, přičemž průměrná nabídková cena 
pronájmu bytu takovéto velikosti činí 11,6 tis. Kč. Průměrná cena za m2 se pohybuje kolem 200Kč/m2.   

V analýzy byli nájemníci rozděleni do 3 základních skupin: 

1. nájemník A: nejpočetnější skupina (cca 50 %) tvořená zahraničními dělníky, právnickými 
osobami zastupující nájemníky (personální agentury, zaměstnavatelé) a sociálně slabé 
obyvatelstvo; prioritou této skupiny je kapacita (počet lůžek) vs. cena. 

2. nájemník B: druhá nejpočetnější skupina (cca 30 %) složená z vysokoškolských studentů. 
Priorita této skupiny je kapacita vs. cena a lokalita (dopravní dostupnost). 

3. nájemník C: lidé (cca 20 %) - nejčastěji manželský pár – v mnoha případech řešící své první 
bydlení – prozatím nechtíc nic kupovat. Očekáván nárůst počtu osob této skupiny s ohledem 
na nástup generace Mileniálů. Priorita této skupiny je cena, lokalita, technický stav, vybavení. 

Cenotvorné vlivy u pronájmu bytů jsou následující: 

• Nabídka a poptávka – aktuálně převis poptávky nad nabídkou pronájmů, příčina: vysoký počet 
zájemců nechtějící bydlet trvale v Pardubicích, ale řeší bytovou situaci nejčastěji z důvodu 
práce či studia (nájemník A či B). Řada vlastníků bytů tento typ klienty odmítá. Počet zájemců, 
kteří neřeší pouze svoji krátkodobou situaci (nájemník C), je shodný s počtem zájemců o koupi.  

• technický stav bytu – pro nájemníky A má nulový vliv na cenu, pro nájemníky B průměrný vliv 
na cenu, pro nájemníky C má podstatný vliv na cenu. 

• lokalita – pro nájemníky A má nulový vliv na cenu (zejména zahraniční dělníci využívají svozové 
autobusy a lokalitu neřeší), pro nájemníky B má podstatný vliv na cenu (preference okolí 
Pardubické univerzity), pro nájemníky C má podstatný vliv na cenu (vyhledávají lokality 
s minimálním počtem nájemníků z dalších skupin, preferují centrum, event. sídliště Dubina). 

• velikost a dispoziční řešení – výrazný vliv pro nájemníky A a B – žádají nejčastěji 3+1 a 4+1, 
ideálně tzv. samostatné místnosti. Pro nájemníky C je vliv minimální, nejčastější dispozice jsou 
2+kk, 2+1 a 3+kk. 

• vybavení bytu – nejsou významné rozdíly mezi nájemníky. 

• dostupnost vlastního bydlení – klíčový parametr pouze pro nájemníky C, se snižující se 
dostupností vlastního bydlení roste cena nájemního bydlení 
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o vlivy: růst ceny nemovitostí převyšuje růst mezd; dostupnost hypotečních úvěrů 
(problém pro kupující je povinný podíl vlastních zdrojů ve výši 20 % z odhadní ceny). 

Trend vývoje cen pronájmu bytů za poslední 5 let je jednoznačně rostoucí, nejvýraznější růst je 
evidován v posledních dvou letech, a to ve všech regionech Česka. Cena za m2 vzrostla meziročně o 
17,9 % ze 173 Kč/m2 na 204 Kč/m2. Průměrná cena pronájmu je meziročně vyšší o 4,3 %, tj. z 11,7 tis. 
Kč vzrostla na 12,2 tis. Kč.  

Porovnání průměrných cen pronájmu bytu (60 m2) mezi krajskými městy uvádí následující tabulka. 
Nezapočítá-li se město Praha, řadí se čtveřice krajských měst Brno, Jihlava, Pardubice, Olomouc 
k městům s nejvyšší průměrnou cenou pronájmu bytu. Nejvyšší zvýšení ceny pronájmu bytu ve 
sledovaném období vykázalo město Jihlava (30,7 %), následováno Libercem (15,4 %) a Pardubicemi 
(14,7 %). Pardubice tedy z tohoto srovnání vycházejí jako město s vysokými a současně rychle 
rostoucími cenami pronájmů bytů. 

Tabulka 10: Průměrná cena pronájmu bytu (měsíc/byt 60 m2), srovnání, 02/2019-02/2020 

 
Zdroj: RealityMix 2020 

Cizinci ve městě 

Město Pardubice je atraktivní pro cizince, jelikož nabízí řadu pracovních příležitostí, jejichž počet 
narůstá. Zatímco v r. 2010 jich ve městě žilo cca 3,8 tis., v r. 2018 to již činilo cca 6,4 tis. (tabulka 9) 
Zajímavá je proměna počtu cizinců v jednotlivých městských obvodech. V roce 2011 žilo nejvíce cizinců 
v populačně největší městské obvodu – MO Pardubice I, nejméně pak v MO Pardubice V. V roce 2018 
dominuje i nadále MO Pardubice I, ačkoliv počet cizinců v tomto MO mírně poklesl, avšak v ostatních 
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obvodech je zřetelný výrazný nárůst. Největší nárůst nastal v MO Pardubice V, kde na počátku 
sledovaného období žilo 34 cizinců, naproti tomu v r. 2018 již 766 (tj. o 2253 %). 

Ve všech městských obvodech převažují mezi cizinci muži nad ženami (muži tvoří cca 60 %), vyjma MO 
Pardubice VIII, kde se však jedná o jednotky cizinců v celém MO.  

Tabulka 11: Počet cizinců, městské obvody, Pardubice, 2010-2018 

Městský 
obvod 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Index změny 
2018/2010 

(v %) 

Pardubice I 2152 2201 1152 1317 1461 1572 1796 1951 2068 96,1 

Pardubice II 807 822 818 923 995 1084 1210 1461 1691 209,5 

Pardubice III 255 254 653 681 756 902 886 950 1044 409,4 

Pardubice IV 104 94 114 109 113 115 136 173 183 176,0 

Pardubice V 34 31 499 480 541 554 613 678 766 2252,9 

Pardubice VI 145 130 138 144 145 149 153 177 180 124,1 

Pardubice VII 279 287 259 248 245 239 259 360 489 175,3 

Pardubice VIII  -   -   -   -   -   -   -   -   -  - 

Celkem 3 776 3 819 3 633 3 902 4 256 4 615 5 053 5 750 6 421 170,0 

Zdroj: UPa 2019 

Mapa 4: Počet cizinců v městských obvodech Pardubic v r. 2011 a 2018 

 
Zdroj: Vytvořeno v ArcMap 10.4. Podklad: ČÚZK (2019) 
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Doporučení vyplývající z dostupných dat a informací jsou následující: 

• „podporovat výstavbu bytů v zónách se smíšenou funkcí; 

• podporovat plochy s dostatečně hustou zástavbou tak, aby byla umožněna efektivní obsluha 
území městskou hromadnou dopravou a byly vytvořeny podmínky pro vytvoření nabídky 
služeb v lokalitách; 

• upřednostňovat zástavbu v městských prolukách a v plochách brownfields; 

• zajistit podmínky pro dostatečnou nabídku služeb v současných místech bydlení; 

• zvyšovat kvalitu bydlení zkvalitňováním veřejných prostranství; 

• zachovat kvalitu prostředí k rekreaci v zázemí města; 

• zatraktivnit město při investory v oborech s vyšší přidanou hodnotou; 

• prověřit možnosti města v konání aktivních kroků na trhu s bydlením, např. účast v bytových 
družstvech, podpora výstavby bytových domů apod.; 

• preferovat projekty, které generují finančně dostupné bydlení; 

• podporovat výstavbu bytů a řadových rodinných domů v městských částech; 

• motivovat velké výrobní firmy k výstavbě objektů k bydlení v jejich bezprostřední blízkosti; 

• podporovat a motivovat okrajové části města a obce ve vytváření nových ploch pro bydlení a 
ve výstavbě objektů občanské vybavenosti (školky, školy, obchody); 

• pokračovat v projektech vytváření nových ploch pro bydlení ve vlastnictví města (např. 
pozemky Svítkov) v návaznosti na výstavbu objektů občanské vybavenosti; 

• vzhledem k nedostatku ploch určených k bydlení, podporovat „růst“ domů do výšky. Ať už 
formou přístavby k stávajícím budovám či výstavby výškových budov; 

• zatraktivnit bydlení v centru (zabránit vylidňování).“ (UPa 2019, s. 102) 

2.2.2.2 Šetření mezi osobami v bytové nouzi 

Pardubice jsou vzhledem ke své velikosti, politickému uspořádání jako statutárního města a 
administrativního centra Pardubického kraje místem, které je vystaveno problematice bytové nouze 
ve velké míře. Současně vstupují do hry další dva faktory: poloha města na nejvýznamnější železniční 
tepně – tj. vysoký potenciál zastávky osob bez domova, kteří migrují z Moravy do Prahy; průmyslově 
rozvinuté město s velkým zastoupením zahraničních pracovníků.  

Situace osob v bytové nouzi lze dokreslit prostřednictvím vyplacených dávek sociální podpory (dávky 
na živobytí, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení). V porovnání s celorepublikovými daty 
(příspěvek na živobytí pobíralo 0,86 % obyvatel ČR) byl příspěvek v Pardubicích vyplacen 0,6 % 
populace města (536 osob). Příspěvek na bydlení pobírá ve městě cca 1,88 % obyvatel, což je 
srovnatelné s průměrem ČR. Dávky sociální podpory jsou detailněji analyzovány v podkapitole 1.B.3.  

Následující informace byly zjištěny prostřednictvím šetření mezi osobami v bytové nouzi formou 
strukturovaného rozhovoru. V analýze jsou zahrnuty nízkopříjmové rodiny: ženy v obtížné situaci, 
osoby pobývající na ubytovnách či v jiném nejistém bydlení, avšak aktivně řešící svou situaci 
prostřednictvím sociálních institucí; osoby bez domova, cizinci, osoby se zdravotním postižením a dva 
mladí lidé ve specifické situaci. 

Výsledky provedeného šetření potvrzují praxi sociální práce a komplikovanost problému dostupnosti 
bydlení. Respondenti potvrdili domněnku, že žijí v bytech jen se základním vybavením nezbytným pro 
běžný život. Ve většině případů se jednalo o bydlení typu ubytovna, azylový dům, podnájem, městský 
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byt, ubytovny v blízkých okolních městech. V případě azylových domů uváděli respondenti, že se jedná 
o místo pro ubytování, nikoliv pro život. „Z pohledu sociální práce splňují obě zařízení základní nároky 
na tento typ sociální služby, nicméně, jak často komentují poskytovatelé sociálních služeb v rámci 
komunitního plánování, z dlouhodobého hlediska stávající budovy nevyhovují optimálně svému účelu. 
To stejné se týká i noclehárny, která je situována v patře azylového domu a s ohledem na zhoršující se 
zdraví uživatelů dochází i k rušení patrových lůžek. Tím dochází k celkové změně struktury poskytování 
služby včetně její kapacity.“ (UPa 2019, s. 13-14) 

Dosáhnout na komerční bydlení je pro většinu osob velmi obtížné. Osoby v bytové nouzi tak jsou ve 
finanční pasti, která jim neumožňuje změnit jejich situaci. Situaci umocňuje fakt, že osoby v bytové 
nouzi nedisponují jistotou trvalého příjmu, který by jim zajistil dlouhodobé přiměřené bydlení. 
Významný faktor pro řešení situace těchto osob je skutečnost, že ve většině případů se jedná o osoby, 
které žijí sami, event. mají v domácnosti závislé osoby. Problém tak představuje jednak skutečnost, že 
celá řada osob v bytové nouzi přechází mezi různými typy ubytování (ubytovny, azylové domy, …), 
jednak skutečnost, že tímto životem prochází i celé generace dětí. 

Při dotázání na klíčové atributy bydlení uváděli respondenti jednoznačně finanční dostupnost a 
rezignovali na další důležité aspekty (např. nákladovost bytu s ohledem na potřebnost vybavení, 
energetickou náročnost, …). Výsledkem pak může být brzká ztráta bydlení, o které usilovali dlouhou 
dobu. 

Příčiny bytové nouze se nijak neliší od obvyklých determinant cílové skupiny. Jedná se o zejména rozkol 
v partnerském vztahu, nevhodného životního partnera (násilnická osoba, nezaměstnaný, závislý na 
návykových látkách), chudobu v rodině, pobyt ve výkonu trestu odnětí svobody, bezdomovectví či 
závislost. Vyjma těchto atributů vyloučení z bydlení lze jmenovat další bariéry v podobě ceny nájmů, 
výška kauce a v neposlední řadě zadluženost respondentů. Respondentů z řad osob v bytové nouzi 
neprožili pouze jednu z uvedených skutečností, ale častěji čelili dvěma a více situacím.  

Většina respondentů považuje za hlavní příčinu své situace nedostatek finančních prostředků, přičemž 
„řada z nich si nepřipouští, že nedostatek finančních prostředků je až důsledek konkrétního způsobu 
života, realizace nevhodných životních rozhodnutí a postupná ztráta běžných schopností a dovedností 
nutných pro zvládnutí života.“ (UPa 2019, s. 19) 

Rozhodujícím kritériem pro volbu byt respondentů je jednoznačně jeho finanční dostupnost. 
Respondenti zcela opomíjejí posouzení nákladovosti na provoz bytu s ohledem na potřebnost vybavení 
či energetickou náročnost. Lokalita bydlení a vybavení bytu nehraje praktičky žádnou roli při výběru 
bydlení respondentů. Prioritou jsou především malé byty ve velikosti 1+kk, event. 2+kk – dle počtu 
osob v domácnosti; dále bydlení v ubytovně nebo na azylovém domě; bydlení v malém bytě se 
spolubydlícím.  

Respondenti si jsou vědomi nákladnosti na bydlení v Pardubicích. Současně vzhledem k tržním cenám 
nájmů ve městě se většina respondentů pohybuje pod hranicí reálné ceny. Prostředky, které mohou 
respondenti deponovat na veškeré náklady spojené s bydlením, se pohybují v intervalu 5 000-9 000 tis. 
Kč. Za hlavní bariéry k získávání bydlení byla označena zejména cena nájmů a podnájmů, kauce, 
zadluženost respondentů a exekuce. Dále byla za bariéru označena problematika sociálních dávek a 
neochota pronajímat byty této cílové skupině.  

Osobám v hmotné nouzi je třeba poskytnout adekvátní systém podpory dluhového poradenství 
v návaznosti na dostatek dostupných bytů s podporou sociální práce. Část respondentů spatřuje 
pomoc od města v zajištění: levných obecních bytů bez kauce; dostatku startovacích bytů nejenom pro 
mladé; spolupráce se sociálními pracovníky; a zbudování nové obecní ubytovny pro občany Česka (tj. 
ne pro cizince). Poslední uvedené doporučení bylo zmíněno respondenty z řad osob v bytové nouzi, 
nicméně pro Magistrát města Pardubice je takový záměr dosti obtížný (vysoké investiční náklady, 
neexistující dotační podpora ze strany státu ani současných či budoucích fondů EU), záměr by navíc byl 
proti trendu státní politiky v oblasti sociálního bydlení, která preferuje eliminaci segregace 
obyvatelstva. 
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Doporučení pro magistrát v rámci problematiky bydlení vyplývající z šetření mezi osobami v bytové 
nouzi jsou následující: 

• v rámci výstavby bytů a domů preferovat projekty, které generují finančně dostupné bydlení; 

• podporovat společenskou odpovědnost developerů; 

• podporovat motivaci velkých výrobních firem k výstavbě např. bytových domů pro 
zaměstnance; 

• větší vlastní ubytovací kapacity (nezahrnující byty) ve vlastnictví magistrátu – zvýšení kapacit 
na městské ubytovně; 

• propůjčení bytů města v rámci nájemního vztahu nevládním organizacím, které v nich budou 
sami provozovat podnájem a zároveň sociální práci; 

• nevytvářet lokality s kumulací problémových osob, naopak preferovat jejich rozptýlení v rámci 
celého města. 

2.2.2.3 Šetření dostupnosti nájemního a vlastnického bydlení v Pardubicích  
a blízkém okolí z pohledu veřejnosti 

Mapování dostupnosti bydlení bylo zjišťováno prostřednictvím dotazníkového šetření mezi 
pardubickou veřejností.   

Většina osob uvedla, že preferuje vlastní bydlení před možností nájemního bydlení, které se osobám 
fakticky nevyplatí. Klíčovou bariérou je zejména dostupnost hypoték a nabídka nemovitostí. 
Respondenti uváděli, že nájem v družstevních bytech není pro ně prakticky atraktivní. Nejobvyklejším 
místem bydlení respondentů je byt v nájmu (byt v osobním vlastnictví soukromé osoby – 
pronajímatele), dále pak bydlení v bytech a domech u rodičů či jiných příbuzných, event. jako 
spolubydlící.  

Nejčastěji se u respondentů, kteří disponují vlastním bydlením, jedná o byt. Současně se potvrzuje 
skutečnost, že „většina dotázaných sice má nějakou nemovitost, ale zároveň žijí v nájemním vztahu.“ 
(UPa 2019, s. 81) Daná nemovitost neodpovídá jejich představám a přináší jim zisk, který využívají 
k nákupu lepší nemovitosti, event. ji udržují pro své potomky.  

Více než polovina respondentů vynakládá na bydlení mezi 25-50 % ze svých příjmů. Osoby, které 
disponují nemovitostí, vynakládají na bydlení větší částky, a to navzdory skutečnosti že ve vlastním 
nebydlí. Mohou si totiž díky sekundárnímu příjmu dovolit vhodnější a dražší bydlení.  

Skoro polovina respondentů plánuje změnu bydlení do pěti let. Klíčovou determinantou je zkvalitnění 
bydlení. Pro rozvoj bytové politiky je důležitá preferovaná forma bydlení. Z šetření vyplývá, že 44 % 
respondentů upřednostňuje vlastní bydlení v rodinném domě, což koreluje s preferencí velikosti 
bydlení. Nejvíce preferovaným rozměrem je 3kk/3+1, dále pak 2kk/2+1 a 4kk/4+1. Malometrážní byty 
byly preferovány pouze u 4 % respondentů.  

Z hlediska lokality je největší zájem o okolní obce a následně periferní oblasti. Šetření byla potvrzena 
preference celé oblasti Polabin.  

Klíčovou bariérou v přístupu k bydlení je zejména cena novostaveb (vč. nájmu v nich). Hypotéka a 
následně úvěr budou nejčastěji využívanými nástroji financování vlastního bydlení.  

Informovanost o možnosti získání městského bytu je jen dílčí. Celá řada respondentů však projevila 
zájem o informace týkající se této možnosti.  
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Doporučení pro magistrát v rámci problematiky bydlení ze strany dotazovaných jsou následující: 

• více startovacích bytů; 

• výstavba dostupných bytů; 

• parcely pro výstavbu domů (více a finančně dostupné); 

• zvýšení informovanosti o městských bytech, 

• omezení podpory přidělování bytů etnickým menšinám, které byty devastují (pozn.: toto 
doporučení je v praxi neproveditelné a nezákonné, jelikož není možné danou domácnost 
vyřadit ze systému přidělování bytů pouze z etnického důvodu), 

• zrychlení stavebního řízení; 

• více bytů pro sociálně slabé rodiny; 

• zajištění dostupných bytů pro seniory; 

• zvýšení poměru zeleně ve městě vč. ostatních úprav (hřišť apod.). 

2.2.3 Příspěvky a doplatky na bydlení 

2.2.3.1 Příspěvky na bydlení 

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. 
Průměrný měsíční počet příjemců (domácností) příspěvku na bydlení se v Pardubicích pohybuje okolo 
1,7 tisíc příjemců, jak ukazuje následující graf. V roce 2018 byly příspěvky vyplaceny 1602 
domácnostem, což představuje mírný pokles oproti roku 2015. Pokles lze brát na jedné straně za 
„pozitivní ukazatel z hlediska výdajů (respektive úspora finančních prostředků) na sociální politiku, 
současně však na druhé straně tento pokles počtu vyplacených dávek neznamená, že by došlo ke 
zlepšení situace cílové skupiny.“ (UPa 2019, s. 7) 

Počet příjemců se liší dle jednotlivých městských obvodů a jejich populační velikosti – nejvíce příjemců 
této dávky má trvalý pobyt v MO Pardubice I (28 %) a MO Pardubice II (29 % v r. 2018), tj. v městských 
obvodech s nejvyšším počtem obyvatel. Dále pak v MO Pardubice V (20 % v r. 2018), a v MO Pardubice 
III (16 % v r. 2018). Nejnižší je naopak v populačně nejmenších MO (v MO Pardubice VIII je to méně než 
1 %). Co se týče vývoje počtu příjemců této dávky, je u všech MO, vyjma MO Pardubice II a MO 
Pardubice VIII, zaznamenán pokles počtu příjemců této dávky. Nejvyšší pokles nastal u MO Pardubice 
IV (o více než 28 %) a dále s výrazným odstupem u MO Pardubice VII (o cca 11 %). 

Z hlediska struktury příjemců příspěvku na bydlení podle vztahu k bytu převažují příjemci v pozici 
nájemce (cca 79 % vyplacených příspěvků), a to ve všech MO vyjma MO Pardubice IV (graf 6). Ve 
zmiňovaném městském obvodu převažují příjemci v pozici vlastníka. Přibližně 18 % příspěvků 
vyplacených v roce 2018 bylo adresováno domácnostem ve vlastnickém bydlení a pouze cca 2 % 
domácnostem v družstevním bydlení, což odpovídá struktuře bytového fondu ve městě, ve které mají 
družstevní byty spíše marginální zastoupení. 
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Graf 9: Průměrný měsíční počet příjemců (domácností) příspěvku na bydlení podle vztahu k bytu za 
rok, MO Pardubice, 2015-2018 

 
Zdroj: MPSV 2019 

Graf 10: Podíl měsíčních příjemců (domácností) příspěvku na bydlení podle vztahu k bytu za rok (v 
%), 2018  

 
Zdroj: MPSV 2019 

1 540

1 560

1 580

1 600

1 620

1 640

1 660

1 680

1 700

1 720

1 740

 0

 100

 200

 300

 400

 500

 600

2015 2016 2017 2018

P
rů

m
ě

rn
ý 

m
ě

sí
čn

í p
o

če
t 

p
ří

je
m

ců
 (

d
o

m
ác

n
o

st
í)

 
p

ří
sp

ě
vk

u
 n

a 
b

yd
le

n
í z

a 
ro

k
v 

P
ar

d
u

b
ic

íc
h

P
rů

m
ě

rn
ý 

m
ě

sí
čn

í p
o

če
t 

p
ří

je
m

ců
 (

d
o

m
ác

n
o

st
í)

 
p

ří
sp

ě
vk

u
 n

a 
b

yd
le

n
í z

a 
ro

k
v 

M
O

Pardubice I

Pardubice II

Pardubice III

Pardubice IV

Pardubice V

Pardubice VI

PardubiceVII

Pardubice VIII

Celkem PCE I-VIII

83,5 82,8
74,3

44,0

80,1

57,5

69,5

100,0

79,5

1,1 2,6

5,2
1,3

3,4

2,2

15,3 14,6
20,5

56,0

18,6

42,5

27,1

18,3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

P
o

d
íl 

m
ě

sí
čn

íc
h

 p
ří

je
m

ců
 (

d
o

m
ác

n
o

st
í)

 p
ří

sp
ě

vk
u

 n
a 

b
yd

le
n

í 
p

o
d

le
 v

zt
ah

u
 k

 b
yt

u
 z

a 
ro

k 
(v

 %
)

nájemce člen družstva vlastník



- 38 - 

 

Při analýze příjemců z hlediska počtu SPO, tj. společně posuzovaných osob (včetně osoby příjemce 
dávky) vyplývá, že nejvyšší podíl příjemců ve městě Pardubice představovaly domácnosti jednotlivce, 
a to cca 44 % v roce 2018 (graf 7). Více než čtvrtina dávek byla adresována dvoučlenným domácnostem 
a necelá sedmina tříčlenným domácnostem. Ostatní vícečetné domácnosti mají nižší zastoupení. Při 
analýze jednotlivých městských obvodů je situace obdobná jen s mírnými rozdíly mezi jednotlivými 
městskými obvody. Výjimku představuje MO Pardubice VIII, u něhož je patrné, že nemá žádné příjemce 
v kategorii domácnosti jednotlivců.  

V grafu 8 je vyobrazen průměrná výše vypláceného příspěvku na bydlení v letech 2015-2018 za 
jednotlivé městské obvody. Průměrná výše vypláceného příspěvku na bydlení ve městě ve sledovaném 
období kolísala okolo 3,7 tis. Kč. Průměrná výše vyplaceného příspěvku na bydlení v Pardubicích v roce 
2018 byla 3 820 Kč, což představuje nárůst o 4 % oproti roku 2015.  

Z hlediska jednotlivých městských obvodů je patrná diferenciace – výše příspěvku se pohybovala od 
cca 2,7 tis. do 7,1 tis. Kč, průměrně okolo 4 tis. Kč. Zatímco v roce 2015 činil rozdíl mezi nejvyšší a 
nejnižší vyplácenou výši příspěvku mezi městskými obvody 3,4 tis. Kč, v roce 2018 se snížil na 2,4 tis. 
Kč.  Celkově byla největší průměrná výše příspěvku na bydlení vyplácena v populačně nejmenší 
městské části – MO Pardubice VIII – Hostovice (průměrně 5,9 tis. Kč). U tohoto MO je současně 
zaznamenán výrazný pokles výše vypláceného příspěvku na bydlení (cca o 17 %) ve sledovaném období 
v porovnání s ostatními městskými obvody. Celkově byl pokles nejvýraznější u MO Pardubice IV (o více 
než čtvrtinu), dále byl patrný u MO Pardubice III – Studánka, Bílé předměstí, u kterého byla současně 
vyplácena nejnižší průměrná výše příspěvku (průměrně 2,8 tis. Kč). 

Graf 11: Podíl měsíčního počtu příjemců (domácností) příspěvku na bydlení podle počtu SPO* za rok 
2018 (v %) 

 
Pozn. * SPO = společně posuzované osoby (včetně osoby příjemce dávky) 

Zdroj: MPSV 2019 
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Graf 12: Průměrná výše vyplaceného příspěvku na bydlení v roce (v Kč), MČ Pardubice,  
2015-2018 

 
Zdroj: MPSV 2019 

2.2.3.2 Doplatek na bydlení 

Doplatek na bydlení je dávkou pomoci v hmotné nouzi – pomáhá příjemcům uhradit odůvodněné 
náklady na bydlení, tak aby po jejich zaplacení zůstala osobě či rodině částka na živobytí. Dávka byla 
vyplacena 181 domácnostem v roce 2018, což představuje výrazný pokles oproti roku 2015, a to cca o 
37 % (graf 9). Na úrovni jednotlivých městských obvodů je zajímavé, že v MO Pardubice VIII neměl ve 
sledovaném období hlášený trvalý pobyt žádný příjemce dávky. Nejvýrazněji poklesl v MO Pardubice 
III (o téměř dvě třetin) a dále pak u MO Pardubice VII. Největší podíl (42 % příjemců dávky) má trvalý 
pobyt v MO Pardubice I, dále pak v MO Pardubice V (28 %), a v MO Pardubice II (19 %). V MO Pardubice 
III, IV, VI a VII je podíl příjemců dávky menší než 5 %. 

Z hlediska struktury příjemců doplatku na bydlení podle formy užívání bytu byl největší podíl dávek 
vyplacených v roce 2018 adresován příjemců v nájemním bydlení – cca 59 % (graf 10). Tato skutečnost 
platila téměř u všech městských obvodů. Výjimku představuje MO Pardubice V a MO Pardubice VII, ve 
kterých převážili příjemci v jiném bydlení (podnájem, ubytovna, …). Pouze v MO Pardubice VI byli 
zastoupeni příjemci v pozici vlastníka (byla jim určena cca třetina vyplacených dávek). 

Více než dvě třetiny těchto dávek bylo adresováno příjemcům bydlícím v bytě (graf 11). Přibližně 22 % 
příspěvků vyplacených v roce 2018 bylo adresováno příjemcům bydlícím v ubytovacích zařízeních. 
Přibližně 11 % bylo adresováno příjemcům v pobytových sociálních službách. U jednotlivých MO bylo 
nejvíce dávek vyplaceno příjemcům bydlícím v bytech, výjimku představuje MO Pardubice VII, ve 
kterém převážili příjemci bydlící v ubytovacích zařízeních (byly jim adresovány téměř dvě třetiny 
vyplacených dávek). 

Při analýze příjemců z hlediska počtu SPO, tj. společně posuzovaných osob (včetně osoby příjemce 
dávky) vyplývá, že nejvyšší cca 44 % příjemců dávek byly jednočlenné domácnosti (graf 12). Necelou 
pětinu představovaly dvoučlenné domácnosti, 17 % byly tříčlenné domácnosti, 11 % představovaly pěti 
a vícečetné domácnosti a nejmenší podíl 9 % představovaly čtyřčlenné domácnost.  
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Při analýze jednotlivých městských obvodů je situace obdobná jen s mírnými rozdíly mezi jednotlivými 
městskými obvody. Výjimku představuje MO Pardubice VIII, u něhož je patrné, že nemá žádné příjemce 
v kategorii domácnosti jednotlivců. Stejně tomu bylo i u příspěvku na bydlení.  

V grafu 13 je vyobrazen průměrná výše vypláceného doplatku na bydlení v letech 2015-2018 za 
jednotlivé městské obvody. Průměrná výše vypláceného doplatku na bydlení ve městě ve sledovaném 
období kolísala okolo 3,5 tis. Kč, tj. obdobné výše jako u příspěvku na bydlení. Průměrná výše 
vyplaceného doplatku na bydlení v Pardubicích v roce 2018 byla 3 691 Kč, což představuje 6% nárůst 
oproti roku 2015. 

Při detailním členění na jednotlivé městské obvody je patrná diferenciace – výše doplatku nabývala 
hodnot od cca 2,4-6,7 tis. Kč. Nejvyšší výše byla vyplácena u MO Pardubice VII (bez započítání MO 
Pardubice VIII), nejnižší u MO Pardubice IV. Vyplácená výše příspěvku neměla u všech MO stejný trend 
– přibližně v polovině případů poklesla, v druhé se zvýšila. 

Graf 13: Průměrný měsíční počet příjemců (domácností) doplatku na bydlení podle vztahu k bytu za 
rok, MO Pardubice, 2015-2018 

 
Zdroj: MPSV 2019 
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Graf 14: Podíl měsíčních příjemců (domácností) doplatku na bydlení podle formy užívání bytu za rok 
(v %), rok 2018 

 
Zdroj: MPSV 2019 

Graf 15: Průměrný měsíční počet příjemců (domácností) doplatku na bydlení podle typu bydlení za 
rok (v %), r. 2018 

 
Zdroj: MPSV 2019 
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Graf 16: Průměrný měsíční počet příjemců (domácností) doplatku na bydlení podle počtu SPO* za 
rok (v %), r. 2018 

 

Zdroj: MPSV 2019 

Graf 17: Průměrná výše vyplaceného doplatku na bydlení v roce (v Kč), MČ Pardubice,  
2015-2018 

 
Zdroj: MPSV 2019 
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Shrnutí 

➢ Poptávka po bytech trvale převyšuje nabídku. Výstavba nových a cenově dostupných bytů je 
nedostatečná (i vzhledem k rostoucími počtu obyvatel). Starší byty se spíše pronajímají, než 
prodávají. Poptávku po menších bytech do velikosti 2+1 zvyšuje rostoucí skupina singles, a to 
jak mezi mladou generací, tak mezi skupinou seniorů. 

➢ Poptávku po bytech zvyšují také některé obecné faktory: trend snižování počtu osob 
v domácnostech, tj. zvyšuje se počet domácností jednotlivců (singles, osamělí senioři, 
rozvedení…), bezdětných párů, rodin s nižším počtem dětí v rodinách; přítomnost agenturních 
pracovníků, kteří v mnoha případech využívají bydlení v ubytovnách či v dalších formách 
přechodného bydlení. 

➢ Trend vývoje cen bytů k prodeji za posledních 5 let je jasně rostoucí, který je dán jednak 
jednoznačným převisem poptávky po vlastním bydlení v bytech nad reálnou nabídkou bytů 
určených k prodeji, a jednak příznivou ekonomickou situací. Stejně tak je jednoznačně rostoucí 
trend cena pronájmu bytů. Pardubice patří mezi krajská města s nejvyššími a současně 
nejrychleji rostoucími cenami pronájmů. 

➢ Polovinu zájemců o pronájem bytů představují zahraniční dělníci, právnické osoby zastupující 
nájemníky (personální agentury, zaměstnavatelé) a sociálně slabé obyvatelstvo. Třetinu 
zájemců o pronájem bytu představují vysokoškolští studenti, pětinu osoby řešící své první 
bydlení. 

➢ Trvale roste počet lidí hledající bydlení mimo město, pořizující nové či starší domy a pozemky 
ve větší vzdálenosti od města. 

➢ Vzhledem k dostatku pracovních příležitostí ve městě narůstá počet cizinců, kteří jsou 
koncentrováni zejména v MO Pardubice I. Největší nárůst nastal v MO Pardubice V. 

➢ Počet příjemců příspěvku na bydlení mezi lety 2015-2018 mírně poklesl. Celkem byl vyplacen 
1602 domácnostem v r. 2018.  

➢ Vyjma dvou MO je ve všech MO evidován pokles počtu příjemců příspěvku na bydlení. 

➢ Z hlediska struktury příjemců příspěvku na bydlení podle vztahu k bytu převažují příjemci v 
pozici nájemce, dále pak domácnosti ve vlastnickém bydlení. 

➢ Nejvyšší podíl příjemců ve městě Pardubice představovaly domácnosti jednotlivce, dále pak 
dvoučlenné domácnosti. U městských obvodů je situace obdobná, vyjma MO Pardubice VIII, 
který neměl v r. 2018 žádné příjemce v kategorii domácnosti jednotlivců.  

➢ Průměrná výše vypláceného příspěvku na bydlení ve městě ve sledovaném období kolísala 
okolo 3,7 tis. Kč, oproti roku 2015 mírně narostla.  

➢ U doplatku na bydlení byl evidován výrazný pokles počtu vyplacených dávek – v r. 2018 bylo 
příjemců o téměř 40 % méně než v r. 2015. Pokles nastal u všech městských obvodů. V MO 
Pardubice VIII neměl ve sledovaném období hlášený trvalý pobyt žádný příjemce dávky. 

➢ Z hlediska struktury příjemců doplatku na bydlení podle formy užívání bytu byl největší podíl 
dávek vyplacených v roce 2018 adresován příjemců v nájemním bydlení, což platilo u téměř 
všech městských obvodů. 

➢ Z hlediska typu bydlení převažovali příjemci dávek bydlící v bytě, dále pak v ubytovacích 
zařízeních.  
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➢ Nejvíce příjemců dávek bylo z řad jednotlivců (44 %), dále pak dvoučlenných domácností a dále 
vícečetných. Výjimku mezi městskými obvody představuje MO Pardubice VIII, u něhož je 
patrné, že nemá žádné příjemce v kategorii domácnosti jednotlivců. 

➢ Průměrná výše vypláceného doplatku na bydlení ve městě ve sledovaném období kolísala okolo 
3,5 tis. Kč. Stejně tak jako výše příspěvku na bydlení i výše doplatku na bydlení mírně narostla 
oproti r. 2015. 
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2.3 PROGNÓZA VÝVOJE POČETNÍHO STAVU OBYVATELSTVA 

2.3.1 Metodika  

Součástí analytické části tohoto strategického dokumentu je shrnutí poznatků z prognózy vývoje 
početního stavu obyvatelstva města Pardubic a jeho pohlavní a věkové struktury na období  
2013-2050, která byla zpracována v roce 2014 kolektivem autorů z Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy (Burcin, Čermák, Kučera 2014). Prognóza byla zpracována ve třech variantách: střední, vysoká 
a nízká. Jelikož střední varianta představuje nejpravděpodobnější trajektorii sledovaného vývoje, jsou 
v textu níže uváděny (není-li uvedeno jinak) jen poznatky z této střední varianty očekávaného vývoje. 
Metodika demografického prognózování může jen velmi hrubě pracovat s předpokládaným vývojem 
migrace. S ohledem na to, že město má v posledních letech výrazně kladné migrační saldo (přibývá jak 
osob trvale žijících, tak i dočasně pobývajících), se demografický vývoj dosud pohybuje podle vysoké 
varianty demografické prognózy. Zcela jiná metodika byla použita v Koncepci školství města Pardubice 
(2020) pro výpočet potřeby míst v mateřských a základních školách (viz kapitola 1.1). 

2.3.2 Vývoj celkového početního stavu obyvatelstva 

Počet obyvatel města Pardubice s nejvyšší pravděpodobností již dále neporoste. Pravděpodobnost, že 
by současný počet obyvatel zůstal zachován nebo dokonce vzrostl, je velmi malá. Lze předpokládat, že 
v příštích třech až čtyřech desetiletích počet obyvatel města Pardubic významně poklesne – v roce 
2050 je podle střední varianty prognózy očekáván počet obyvatel pod 78 tisíc (graf 14). Podle nízké 
varianty by v r. 2050 v Pardubicích žilo méně než 62 tis. obyvatel, podle vysoké varianty okolo 87 tisíc. 
Rozdíl mezi krajními variantami (tj. vysokou a nízkou) na samém konci období prognózy činí přibližně 
25 tisíc obyvatel, tento rozptyl je dán zejména vysokou neurčitostí vývoje migrační složky a vývojem 
podstatných podmínek reprodukce obyvatelstva v minulých letech. 
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Graf 18: Očekávaný vývoj celkového počtu obyvatel města Pardubic, 2012-2050 

 
Zdroj: Burcin, Čermák, Kučera 2014 

V případě Pardubic je očekáváno, že hlavní roli v celkovém vývoji obyvatelstva převezme přirozená 
měna (graf 15). Rozhodujícím důvodem k této změně bude očekávaný dynamický pokles porodnosti 
související s dynamickým poklesem počtu potenciálních matek, který nastane v důsledku výměny velmi 
početných generací žen narozených v 70. letech 20. století početně slabšími generacemi žen 
narozených v 80. letech a později i velmi slabých generací narozených po roce 1992. Z daného vyplývá, 
že budoucí pokles porodnosti je prakticky neodvratný.   

U počtu živě narozených bude pravděpodobně patrný pokles a následný mírný nárůst vystřídaný 
opětovným poklesem. Naproti tomu počet zemřelých by měl stagnovat a v druhé polovině období 
prognózy mírně růst, ačkoliv je očekáváno významné snižování celkové intenzity úmrtnosti, které bude 
souviset se stárnutím obyvatelstva Pardubic (více viz podkapitola 1.C.3). 
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Graf 19: Očekávaná bilance přirozené měny obyvatelstva města Pardubic, 2013-2050 

 
Zdroj: Burcin, Čermák, Kučera 2014 

 

Ke kompenzaci deficitu přirozené měny by v celém období prognózy bylo nutné dosáhnout 
průměrného kladného migračního salda cca 150-250 osob/rok v závislosti na úrovni následné 
reprodukce imigrantů. Nicméně do města směřují zejména pracovní migranti (včetně těch ze 
zahraničí), jejichž následná reprodukce je nízká.  

Hodnota migračního salda by se měla stabilizovat právě někde v blízkém okolí nulové hodnoty. Migrace 
bude po většinu období prognózy ztrátová a bude působit ve směru snižování početního stavu 
obyvatelstva. 

Nicméně vzhledem k tomu, že prognóza byla zpracována v r. 2014, je nyní možné částečně porovnat, 
jak moc se stávající vývoj početního stavu populace odchýlil od výpočtů prognózy. Podle prognózy mělo 
v letech od r. 2014 docházet k úbytku obyvatel, a to ve všech stanovených variantách vývoje. Počet 
obyvatel za r. 2014-2018 však ukazují, že v tomto období docházelo k mírnému nárůstu populace (o 
cca 1000 obyvatel za toto sledované období). Trend vývoje počtu obyvatel a prognózovaný trend 
vývoje počtu obyvatel tak je příznivější než prognóza s tím, že v rámci prognózy se zatím drží vysoké 
varianty. Příznivý vývoj je způsoben především obtížně prognózovatelným vývojem migrace na místní 
či regionální úrovni (blíže k vývoji počtu a skladby obyvatel viz kapitola 1.A.2). Dané lze doložit údaji 
v tabulce, ze kterých je patrný trvalý pokles počtu trvale hlášených obyvatel od r. 2014 a naopak 
neustále rostoucí počet cizinců, který tak v tomto sledovaném období přispěl k navýšení počtu 
obyvatel města1. 

 

 

1 Mírný rozdíl mezi počtem obyvatel zjištěným z  ČSÚ a Magistrátem města Pardubic je dán skutečností, že ČSÚ do počtu 
obyvatel započítává obyvatelstvo s trvalým či dlouhodobým pobytem, naopak ve statistikách magistrátu jsou uvedeni jen 
trvale hlášení obyvatelé. 
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Tabulka 12: Vývoj počtu obyvatel, Pardubice, 2014–2018 (k 31. 12.) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet obyvatel 89 693 89 638 90 044 90 335 90 688 

Zdroj: VDB ČSÚ 2019 

Tabulka 13: Vývoj počtu obyvatel, Pardubice, 2014–2019 (k 1. 1.) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet trvale hlášených obyvatel 85 979 85 974 85 660 85 500 84 975 84 776 

Počet cizinců 3 919 4 378 4 624 5 252 5 888 6 567 

Celkem 89 898 90 352 90 284 90 752 90 863 91 343 

Pozn. Počty obyvatel trvale hlášených ve statutárním městě Pardubice k 1. 1. daného roku. Cizinci jsou uvedeni 
bez rozlišení typu pobytu.  

Zdroj: Magistrát města Pardubice 2019 

2.3.3 Věková struktura obyvatelstva 

Prognóza vývoje věkové struktury obyvatelstva města Pardubic bude vykazovat poměrně specifický, 
nevyrovnaný průběh, který bude dán zejména specifickou věkovou strukturou imigrantů (včetně těch, 
kteří přicházejí ze zahraničí za prací), očekávaným migračním pohybem a výchozí věkovou strukturou, 
pro kterou jsou charakteristické nepravidelnosti. Věková struktura obyvatelstva Pardubic má (obdobně 
jako u obyvatelstva ČR) tři zřetelná, ale o poznání výraznější maxima vytvářená:  

a) generací obyvatel narozených kolem pol. 70. let;  

b) generací obyvatel narozených po 2. sv. v. (1945–57);  

c) generací obyvatel narozených po roce 2005.  

Nepravidelnosti vzniklé v minulosti budou dalším vývojem vč. migrační výměny postupně shlazovány. 
Výsledkem bude vyrovnanější věková struktura. Jedinou hybnou silou shlazování výše uvedených 
nepravidelností bude s největší pravděpodobností postupné vymírání dotčených generací. 

Přes jistá specifika výchozí věkové struktury obyvatelstva města Pardubic a očekávaný vliv migrace, jak 
bylo uvedeno výše, je v následujících letech očekáván vývoj věkové struktury města Pardubic obdobný 
jako na úrovni Česka. V populaci města významně poroste počet seniorů, zejména těch nejstarších. To 
znamená, že nastane intenzivní průběh procesu demografického stárnutí, které lze doložit několika 
ukazateli. Prvním z nich je průměrný věk, který i nadále poroste, a to až na 47,8 roku v roce 2050 ze 
42,7 let v roce 2013 (graf 16).  
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Graf 20: Očekávaný vývoj průměrného věku obyvatelstva města Pardubic, 2012-2050 

 
Zdroj: Burcin, Čermák, Kučera 2014 

 

Další charakteristikou věkové struktury je zastoupení jednotlivých věkových skupin v populaci. 
Předproduktivní složka obyvatelstva dočasně vzroste (z cca 14 % v r. 2012) na 15 % v r. 2020, aby 
následně započala pokles a ustálila se na 13 % v horizontu prognózy (grafy 17 a 18). Podíl obyvatel 
v produktivním věku by měl v průběhu období poklesnout – z 61,2 % na 56,2 %. Poproduktivní složka 
obyvatelstva (tj. seniorská) bude vykazovat kolísavý průběh, celkově však dojde k jejímu navýšení 
v horizontu roku 2050, a to na cca 31 % obyvatel (z cca 25 % v r. 2012).  
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Graf 21: Obyvatelstvo podle základních věkových skupin, město Pardubice, 2012-2050 (absolutně) 

 
Zdroj: Burcin, Čermák, Kučera 2014 

Graf 22: Obyvatelstvo podle základních věkových skupin, město Pardubice, 2012-2050 (relativně) 

 
Zdroj: Burcin, Čermák, Kučera 2014 
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Věková struktura obyvatel Pardubic nevytváří dostatečný potenciál, který by zajistil alespoň prostou 
formu reprodukce tohoto obyvatelstva. Dále z prognózy vyplývá klíčové zjištění pro rozhodovací 
procesy týkající se kapacity předškolních a školních zařízení spravovaných statutárním městem 
Pardubice (graf 19): 

• Růst počtu dětí ve věku 3-5 let je definitivně u konce a v následujících dvaceti letech by měl 
jejich počet plynule klesat – ze současných více než 3,1 tis. dětí k hodnotě 2,0 tis. dětí, které by 
mělo být dosaženo kolem poloviny 30. let, a jejich počet by se již dále neměl zásadně měnit 
(graf 7).  

• Naopak věková skupina 6-10 let bude narůstat z důvodu populační vlny přesouvající se do této 
věkové skupiny. Počet dětí v této věkové skupině naroste dynamicky – z 3,7 tis. na 4,9 tis. mezi 
lety 2012-2017. Poté začne dynamicky klesat – do konce 30. let by se měl snížit až na 3,3 tis. 
dětí.  

• Relativně nejvýraznější vzestup v celém období prognózy nastane patrně u věkové skupiny 11-
14 let (tj. odpovídající žákům II. stupně základní školy). V r. 2021 by jejich počet měl kulminovat 
okolo 3,9 tis., tj. o 49 % víc než v r. 2012. Následně by měl nastat dynamický pokles na výchozí 
hladinu (koncem 30. let).  

Na základě výše uvedeného lze očekávat nejvyšší poptávku po základním vzdělání mezi lety 2018-2023 
(bude o cca třetinu vyšší počet, než ve výchozím roce prognózy). V posledních 15 letech prognózy by 
mělo dojít ke stabilizaci počtu těsně pod výchozí hodnotou, tj. na úrovni cca 6 tis. dětí. Obdobný vývoj 
lze očekávat (s odpovídajícím časovým posunem) ve věkové skupině 15-18 let. 

Dále lze očekávat výrazné změny na druhém konci věkové pyramidy, tj. u nejvyšší věkových kategorií. 
Počet seniorů (tj. osob ve věku 65 a více let) bude relativně výrazný. V průběhu příštích dvaceti let by 
měl nárůst počet seniorů o 19 % (na 20,6 tis.), následně by měl stagnovat a později dále růst až na 23 
tis. v r. 2050. Nejdynamičtější nárůst lze v této seniorské kategorii očekávat u nejstarších obyvatel 
(osoby ve věku 85 a více let), kterých bude v r. 2050 téměř trojnásobek oproti výchozímu stavu (tj. 
nárůst ze 1,7 tis. osob na 4,8 tis).  
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Graf 23: Očekávaný vývoj počtu dětí a mládeže podle vybraných věkových skupin, město Pardubice, 
2012-2050 (absolutně) 

 
Zdroj: Burcin, Čermák, Kučera 2014 

Shrnutí 

➢ Celkový počet obyvatel města bude s vysokou pravděpodobností po celé období prognózy 
klesat. Aktuální vývoj mírného růstu počtu obyvatel nicméně zatím odpovídá spíše vysoké 
variantě prognózy, a to díky kladnému migračními saldu. Je očekáván dynamický pokles 
porodnosti, který je prakticky neodvratný, a pro udržení počtu obyvatel by tedy muselo 
docházet k dalšími růstu přírůstku obyvatel migrací.   

➢ U věkové struktury obyvatelstva Pardubic je v následujících letech očekáván obdobný vývoj 
jako na úrovni Česka. Nastane intenzivní průběh procesu demografického stárnutí. V populaci 
města významně poroste počet seniorů, zejména těch nejstarších.  

➢  Na základě vývoje věkových skupin lze očekávat nejvyšší poptávku po základním vzdělání mezi 
lety 2018-2023 (bude o cca třetinu vyšší počet, než ve výchozím roce prognózy). Obdobný vývoj 
lze očekávat (s odpovídajícím časovým posunem) ve věkové skupině 15-18 let. Také podle 
Koncepce školství se město bude potýkat s deficitem míst v mateřských a základních školách. 
Celkový deficit dosahuje a v příštích letech bude dosahovat cca 1 200 – 1 400 míst v MŠ. 
V základních školách od roku 2022 bude postupně chybět několik stovek míst (vůči maximální 
možné kapacitě škol), resp. zhruba tisíc míst (vůči optimální kapacitě škol. 

➢ Lze očekávat výrazné změny na druhém konci věkové pyramidy, tj. u nejvyšší věkových 
kategorií. Zastoupení seniorů v populaci vzroste. Nejdynamičtější nárůst lze v této seniorské 
kategorii očekávat u nejstarších obyvatel (osoby ve věku 85 a více let). 
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2.4 KONCEPČNÍ DOKUMENTY A NÁSTROJE V OBLASTI 

BYDLENÍ 

2.4.1 Struktura analýzy a metodické poznámky 

Součástí analytické části Strategie bydlení pro město Pardubice je analýza hlavních dokumentů a 
nástrojů z úrovně města, kraje, státu i EU, které můžou mít vliv na další rozvoj bydlení v rámci města. 
Tato analýza je důležitou součástí Strategie, neboť vzájemná součinnost a provázanost jednotlivých 
dokumentů i nástrojů z různých úrovní řízení je podstatná pro úspěšné řízení dalšího rozvoje bydlení 
ve městě. 

Tato část analýzy je dále rozdělena do dvou oddílů: 

1. První oddíl je věnován analýze dokumentů a nástrojů na úrovni kraje a vyšší. Stručně je 
popsáno, jakou roli v bytové politice jednotlivé úrovně hrají, dále jsou blíže popsány dva 
základní dokumenty a jeden nástroj na úrovni státu určující státní bytovou politiku. Na závěr 
je poskytnutý stručný přehled hlavních dokumentů a nástrojů z úrovně EU, státu a kraje, 
včetně zhodnocení jejich vlivu na budoucí vývoj bydlení ve městě. 

2. Druhý oddíl se věnuje mapování dokumentů a nástrojů na úrovni města. Blíže představuje čtyři 
zásadní dokumenty určující podobu lokální bytové politiky a následně opět poskytuje krátký 
přehled lokálních dokumentů, nástrojů a projektů a jejich dopadu na oblast bydlení ve městě. 

2.4.2 Dokumenty a nástroje na úrovni EU, státu a kraje 

2.4.2.1 Role EU, státu a kraje v bytové politice 

Role EU 

Bytová politika není součástí společné evropské politiky. Evropská unie ovlivňuje tento sektor jednak 
nepřímo skrze tvorbu legislativy a vymezování cílů dalšího směřování EU, ale také přímo skrze své 
dotační programy, které jsou více rozebrány v podkapitole 1.D.4.  

Role státu 

Činnost státu v bytové politice spočívá ve formulování bytové politiky a zajištění nástrojů nezbytných 
pro její naplňování. Veškeré tyto činnosti vycházejí ze základní teze státu, že „zajištění bydlení zůstává 
především osobní odpovědností jednotlivce. Posláním státu pak je vytvářet stabilní prostředí 
posilující tuto odpovědnost a podporovat motivaci občanů k zajištění si svých základních potřeb 
vlastními silami, zároveň vytvářet vhodné podmínky a nástroje pomoci těm, kteří si své bydlení z 
objektivních důvodů nejsou schopni zajistit sami.“2 

Bytová politika zůstává především v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj, jež navrhlo Koncepci 
bytové politiky České republiky do roku 2020, kterou schválila vláda ČR v revidované verzi v roce 2016 
usnesením č. 673, a která je přiblížena v podkapitole 1.D.2.2. 

 

2 Koncepce bydlení České republiky do roku 2020, úvodní slovo ministryně Šlechtové 
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Druhým základním koncepčním dokumentem v oblasti bytové politiky na úrovni státu je Koncepce 
sociálního bydlení České republiky 2015–2025, připravená Ministerstvem práce a sociálních věcí, 
popsána v podkapitole 1.D.2.3. 

Základními nástroji státu v oblasti bytové politiky pak jsou veřejné výdajové programy popsané 
v podkapitole 1.D.4, vyplácení sociálních dávek v souvislosti s bydlením, jež jsou součástí podkapitoly 
1.D.2.4, a legislativní nástroje, které upravují mj. nájemní vztah, možnosti bydlení, zajištění bydlení 
znevýhodněných skupin obyvatel apod. 

Role kraje 

Role kraje v bytové politice je spíše okrajová. Nejvíce se rozvoje bydlení ve městě dotýkají Zásady 
územního rozvoje kraje, jimiž se dále řídí Územní plán města, a krajská strategie rozvoje sociálních 
služeb, která definuje a kvantifikuje síť služeb i v jednotlivých městech kraje.  

2.4.2.2 Koncepce bytové politiky České republiky do roku 2020 

Základním východiskem Koncepce je, že zajištění bydlení je v základu osobní odpovědností 
jednotlivce. Posláním státu je vytvářet stabilní prostředí posilující odpovědnost jeho občanů za sebe 
sama a podporovat jejich motivaci k zajištění si svých základních potřeb vlastními silami, a současně na 
principu solidarity pomoci lidem, kteří si prostředky na své bydlení z objektivních důvodů nejsou 
schopni zajistit sami. Koncepce též stanovuje, že zvláštní pozornost je nutné věnovat lidem ve 
zranitelných obdobích života, např. v období péče o děti, o jiné závislé osoby nebo v seniorském věku. 

Koncepce stanovuje tři základní principy bytové politiky státu: 

1. Ekonomická přiměřenost 

2. Udržitelnost veřejných i soukromých financí 

3. Odpovědnost státu za vytváření podmínek, které jednotlivcům umožní naplnění práva na 
bydlení 

Koncepce vymezuje tři strategické cíle pro naplňování své vize: 

1.   Zajištění přiměřené dostupnosti všech forem bydlení 

2. Vytvoření stabilního prostředí v oblasti financí, legislativy a institucí pro všechny účastníky 
trhu s bydlením 

3. Snižování investičního dluhu bydlení, včetně zvyšování kvality vnějšího prostředí 
rezidenčních oblastí 

Jednotlivé úkoly stanovené Koncepcí pro dosažení zvolených strategických cílů a priorit zahrnují 
především tvorbu různých analýz a úpravu legislativního rámce bytové politiky státu v oblastech 
dostupného bydlení, sociálního bydlení, či ochrany společenství vlastníků a bytových družstev. 

Jednou z priorit bytové politiky státu je i posílení úlohy obcí v bytové politice, dosud však nedošlo ke 
konkrétnímu vymezení úlohy obcí v oblasti bydlení. 

Další z priorit, která má průřezový charakter, je implementace „univerzálního designu“. 

2.4.2.3 Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025 

Jako hlavní problém v oblasti bydlení spatřuje Koncepce vysoké zatížení některých domácností výdaji 
na bydlení. Cílem navrhovaného systému sociálního bydlení je zajistit osobám, které splní zákonem 
stanovená kritéria, důstojné podmínky pro bydlení a rovněž snížit pravděpodobnost pádu do chudoby. 
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Navrhuje systém sociálního bydlení, který sestává prioritně z nástrojů sociální a bytové politiky 
(sociální služby, sociální práce, sociální dávky, sociální byty). Koncepce stanovuje cíle a opatření, které 
měly za úkol stanovit základní obrysy zákona o sociálním bydlení, od kterého však bylo na jaře 2019 
upuštěno a byl nahrazen programem Výstavba pro obce, viz níže. 

Základní teze3 navrhovaného systému sociálního bydlení: 

• Podmínkou nároku na pomoc v systému sociálního bydlení je bytová nouze nebo nepříznivý 
poměr příjmů a výdajů osob spojených s bydlením. 

• Systém sociálního bydlení sestává z využívání sociálních služeb (sociální služby na podporu 
bydlení v sociálních bytech a vznik nové sociální služby, tzv. krizové bydlení), z ošetření 
příspěvkem státu na bydlení, z využívání sociálních nebo dostupných bytů. 

• Systém sociálního bydlení má tři formy. Zahrnuje sociální službu krizové bydlení a sociální a 
dostupné byty. U sociálních bytů je sociální práce obligatorní, u dostupných fakultativní. 

• Zákon stanoví obcím povinnost vytvářet fond sociálního bydlení (byty evidované v rejstříku 
fondu sociálního bydlení), který se skládá z bytů ve stavbách ve vlastnictví obce anebo jiných 
vlastníků, s nimiž obec uzavřela smlouvu o zajištění sociálního bydlení. 

• Zákon stanoví obcím povinnost minimální procentuální velikosti fondu sociálního bydlení na 
jejich území pro sociální a dostupné byty z celkového počtu bytů na území obce. 

• Obce by ve stavebním řízení mohly získat oprávnění požadovat od investorů při povolování 
staveb nových bytových objektů, aby určité procento bytů bylo určeno pro fond sociálního 
bydlení jako byty sociální. 

2.4.2.4 Systém sociálních dávek na bydlení 

Zvyšující se nedostupnost bydlení dokládá trend růstu dávek vynaložených na bydlení. Podle 
Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025 roste od roku 2008 výše dávek vynakládaných 
do bydlení. Podle této Koncepce4 není systém sociálních dávek určených na bydlení využíván efektivně 
a stávající konstrukce dávek určených na bydlení je problematická, neboť některým příjemcům po 
zaplacení nákladů na bydlení nezůstává ani částka na živobytí. Proto se staly předmětem Národního 
programu reforem České republiky pro rok 2019 přípravy parametrických změn dávek na bydlení. 

Koncepce5 dále stanovuje, že by mělo dojít k postupnému přesunu prostředků současného systému 
sociálních dávek v oblasti bydlení na dostupné, kvalitní a místně nekoncentrované bytové prostory 
nehledě na jejich vlastnický status. Základními sociálními dávkami na bydlení jsou: 

• Příspěvek na bydlení (dávka státní sociální podpory)6 

• Přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování 
příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. 

• Průměrná výše vyplaceného příspěvku na bydlení v Pardubicích v roce 2018 byla 3 820 Kč, 
což představuje nárůst o 4 % oproti roku 2015. Příspěvky byly vyplácené 1 602 
domácnostem, což naopak představuje mírný pokles oproti roku 2015. Celková výše 
vyplácených příspěvků na bydlení byla ve sledovaném období stabilní. 

 

3 Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025, str. 120 
4 Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 - 2025, str. 72 
5 Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 - 2025, str. 102 
6 Data ohledně vyplácení příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení v Pardubicích byla zpracovateli poskytnuta 
MPSV na základě žádosti čj.: MPSV-2019/209673. Poskytnuté statistiky jsou zahrnuty do kapitoly 1.B. 
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• Nejvíce příjemců příspěvku na bydlení má trvalý pobyt v MČ Pardubice II (v roce 2018 29 
%) a v MČ Pardubice I (v roce 2018 28 %), dále pak v MČ Pardubice V (v roce 2018 20 %), 
a v MČ Pardubice III (v roce 2018 16 %). V MČ Pardubice VII, VI a IV má hlášeno trvalý 
pobyt méně jak 5 % příjemců dávky, v MČ Pardubice VIII je to méně než 1 %.  

• 79 % příspěvků na bydlení vyplacených v roce 2018 bylo adresováno domácnostem 
v nájemním bydlení, 18 % domácnostem ve vlastnickém bydlení a 2 % domácnostem 
v družstevním bydlení. 

• Největší část vyplacených příspěvků na bydlení v roce 2018, 44 %, byla adresována 
jednočlenným domácnostem, 26 % dvoučlenným domácnostem, 17 % tříčlenným 
domácnostem, 9 % čtyřčlenným domácnostem, a 4 % pěti a vícečetným domácnostem. 

• Doplatek na bydlení (dávka pomoci v hmotné nouzi) 

• Pomáhá příjemcům uhradit odůvodněné náklady na bydlení, tak aby po jejich zaplacení 
zůstala osobě či rodině částka na živobytí. 

• Průměrná výše vyplaceného doplatku na bydlení v Pardubicích v roce 2018 byla 3 691 Kč, 
což představuje 6% nárůst oproti roku 2015. Dávka byla vyplacena 181 domácnostem, což 
představuje naopak 40% pokles oproti roku 2015. Celkově došlo ve sledovaném období 
k 33% poklesu v celkové výši vyplácené dávky. 

Tabulka 14: Průměrně vyplácené dávky příspěvku na bydlení v Pardubicích 

Rok Průměrný měsíční 
počet příjemců dávky 

Průměrná výše dávky 
(Kč) 

Průměrně vyplaceno za 
1 měsíc (Kč) 

2015 1 658 3 665 6 076 570 

2016 1 717 3 800 6 524 600 

2017 1 717 3 736 6 414 712 

2018 1 602 3 820 6 119 640 

Zdroj: MPSV 2019 

Tabulka 15: Průměrně vyplácené dávky doplatku na bydlení v Pardubicích 

 

 

 

 

 

Zdroj: MPSV 2019 

 

65 % doplatků na bydlení vyplacených v roce 2018 bylo adresováno domácnostem bydlícím v bytě, 
což představuje 42% pokles oproti roku 2016. 22 % příspěvků vyplacených v roce 2018 bylo adresováno 
příjemcům bydlícím v ubytovacích zařízeních (šlo o 30% pokles oproti roku 2016), a 11 % příjemcům 
v pobytových sociálních službách (17% pokles oproti roku 2016). Největší podíl doplatků na bydlení 
vyplacených v roce 2018 představují příjemci v nájemním bydlení (59 %, což je 39% pokles oproti roku 
2016). 

44 % příjemců doplatku na bydlení v roce 2018 byly jednočlenné domácnosti (29% pokles oproti roku 
2016), 19 % byly dvojčlenné domácnosti (44% pokles oproti roku 2016), 17 % byly tříčlenné domácnosti 

Rok Průměrný měsíční 
počet příjemců dávky 

Průměrná výše dávky 
(Kč) 

Průměrně vyplaceno za 
1 měsíc (Kč) 

2015 287 3 491 1 001 917 

2016 286 3 440 983 840 

2017 234 3 548 830 232 

2018 181 3 691 668 071 
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(41% pokles oproti roku 2015), 11 % představovaly pěti a vícečetné domácnosti (32% pokles oproti 
roku 2015), a nejmenší podíl 9 % představovaly čtyřčlenné domácnosti (58% propad oproti roku 2016). 

Největší podíl 42 % příjemců doplatku na bydlení má trvalý pobyt v MČ Pardubice I, dále pak v MČ 
Pardubice V (28 %), a v MČ Pardubice II (19 %). V MČ Pardubice III, IV, VI a VII je podíl příjemců dávky 
menší než 5 % a v MČ Pardubice VIII nemá hlášený trvalý pobyt žádný příjemce dávky. 

Následuje stručný přehled dokumentů a nástrojů různých úrovní, včetně jejich stručné charakteristiky 
a popisu jejich vlivu na rozvoj bydlení ve městě. 

Tabulka 16: Dokumenty a nástroje na nadnárodní, národní a krajské úrovni  

Nadnárodní úroveň 

 

Název dokumentu Stručný popis dokumentu Vliv na rozvoj bydlení ve městě 

Strategie Evropa 2020 • Hlavní hospodářská reformní 
agenda Evropské komise 
nahrazující Lisabonskou strategii 

• Tři priority: Inteligentní růst, 
udržitelný růst, růst podporující 
začlenění  

• Nepřímý vliv na rozvoj bydlení  

• Určuje zásadní rámec směřování 
EU a ovlivňuje tvorbu národních 
politik. 

• Vymezuje možnosti čerpání 
zdrojů z kohezní politiky. 

Sociální bydlení v EU • Přehled sektoru sociálního bydlení 
v EU 

• Definice sociálního bydlení 
v jednotlivých státech, nejnovější 
vývojové trendy na úrovni EU, 
příklady inovativních projektů 

• Sociální bydlení je klíčovým 
nástrojem k naplňování práva na 
bydlení a cílů strategie Evropa 
2020, a bylo definováno jako 
služba obecného hospodářského 
zájmu 

 

Národní úroveň 

 

Název dokumentu Stručný popis dokumentu Vliv na rozvoj bydlení ve městě 

Koncepce bydlení České 
republiky do roku 2020 

• Základní koncepční dokument 
bytové politiky státu  

• Vymezuje základní principy, 
strategické cíle, priority i jednotlivé 
úkoly pro naplňování bytové 
politiky státu. 

• Vytváří strategický rámec politiky 
bydlení v České republice, jímž se 
následně řídí obce, které zahrnují 
základní principy i strategické cíle 
do svých strategických 
dokumentů. 

Koncepce sociálního 
bydlení České republiky 
2015–2025 

• Navrhuje systém sociálního 
bydlení 

• Stanovuje cíle a opatření, které 
měly za úkol stanovit základní 
obrysy zákona o sociálním bydlení, 
od kterého se však na podzim 2018 
upustilo. 

• Předmětem koncepce je vize 
sociálního bydlení v ČR a návrh 
základních principů systému 
sociálního bydlení včetně 
nástrojů financování. 
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Národní úroveň 

 

Název dokumentu Stručný popis dokumentu Vliv na rozvoj bydlení ve městě 

Projekt MPSV „Sociální 
bydlení – metodická a 
informační podpora v 
oblasti sociálních agend“ 

• Cíl: etablovat a rozvíjet systém 
sociálního bydlení v ČR 
prostřednictvím mezinárodní 
spolupráce, výzkumných aktivit, 
metodických podkladů a pilotáže 
systému sociálního bydlení dle 
Koncepce sociálního bydlení České 
republiky 2015–2025  

• Pardubice se do projektu zapojily 
jako jedna z 16 pilotních obcí 
s projektem „Pilotní ověření 
systému sociálního bydlení na 
lokální úrovni v obci Pardubic“. 

Metodika sociální práce 
v sociálním bydlení7 

• Hlavní výstup projektu MPSV 
„Sociální bydlení – metodická a 
informační podpora v oblasti 
sociálních agend“ 

• Určeno především sociálním 
pracovníkům, kteří pracují s klienty 
v sociálním bydlení. 

• Obsahuje návrh struktury lokální 
koncepce sociálního bydlení. 

• Doporučené formulace kritérií 
výběru uchazečů o sociální byty. 

• Výčet oblastí, které by měly obce 
zahrnout do svých aktivit na 
podporu bydlení. 

Strategie regionálního 
rozvoje ČR na období 
2014-2020 

• Základním koncepčním 
dokumentem v oblasti 
regionálního rozvoje 

• V rámci priority 3 druhé prioritní 
oblasti Zkvalitnění sociálního 
prostředí rozvojových území je 
stanoveno opatření 3.3 Podpora 
bydlení jako nástroje sociální 
soudržnosti   

• Koncepce je základem pro 
specifikaci operačních programů, 
a tedy i následné čerpání 
finančních prostředků. 

• O tento dokument se také opírá 
vznik ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace. 

• Podobu regionální politiky ČR 
určenou tímto dokumentem je 
třeba zohlednit ve všech 
strategických dokumentech na 
úrovni kraje i obce. 

Národní program reforem 
České republiky pro rok 
2019 

• Strategickým dokument vlády v 
oblasti hospodářské a sociální 
politiky pro daný rok 

• V roce 2019 probíhá aktualizace 
Koncepce sociálního bydlení ČR, 
příprava nové koncepce bydlení na 
období 2021+, a přípravy 
parametrických změn dávek na 
bydlení  

• Výstupy tohoto programu 
v podobě nové Koncepce 
bydlení, nového nastavení 
sociálních dávek na bydlení či 
zaktualizované Koncepce 
sociálního bydlení ovlivní do 
budoucna rozvoj bydlení ve 
městě. 

111/2006 Sb. Zákon o 
pomoci v hmotné nouzi 

• Součástí dávkové politiky státu 
v oblasti bydlení 

• Definuje dávku „Doplatek na 
bydlení“ 

• V roce 2018 byla tato dávka 
vyplácena průměrně 181 
příjemcům v průměrné výši 
3 691 Kč.  

• Největší podíl příjemců dávky má 
trvalý pobyt v MČ Pardubice I (42 
%), V (28 %) a III (19 %).  

 

7 Jelikož všechny dotační tituly, které se týkají sociálního bydlení, vyžadují ve svých podmínkách současné 
vykonávání sociální práce, je možné, že všichni žadatelé, kteří budou chtít v budoucnu získat dotaci na sociální 
bydlení, se budou muset touto Metodikou řídit. Zatím to je ale pouze pracovní hypotéza. 
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Národní úroveň 

 

Název dokumentu Stručný popis dokumentu Vliv na rozvoj bydlení ve městě 

117/1995 Sb. Zákon o 
státní sociální podpoře 

• Součástí dávkové politiky státu 
v oblasti bydlení 

• Definuje dávku „Příspěvek na 
bydlení“ 

• V roce 2018 byla tato dávka 
vyplácena průměrně 1 602 
příjemcům v průměrné výši 
3 820 Kč.  

• Největší podíl příjemců dávky má 
trvalý pobyt v MČ Pardubice II 
(29 %), I (28 %), V (20 %) a III 
(16 %).  

Návrh zákona o sociálním 
bydlení 

• Cílem plánovaného zákona bylo 
dosažení stavu, kdy obce budou 
mít k dispozici sociální bytový fond 
určený výlučně domácnostem v 
tržním selhání v oblasti bydlení, 
které jsou kriticky ohroženy 
bezdomovectvím. 

• Na jaře 2019 nahrazen novým 
dotačně úvěrovým programem 
SFRB „Výstavba pro obce“. 

 

• Zákon byl plánovaný už od roku 
2013. Jeho plánování se promítlo 
mj. i do přípravy Koncepce 
sociálního bydlení ČR 2015–2025 
a i město vytvářelo své strategie 
v souladu s tímto plánovaným a 
na konec nepřijatým zákonem. 

 

 Krajská úroveň  

   

Název dokumentu Stručný popis dokumentu Vliv na rozvoj bydlení ve městě 

Zásady územního rozvoje 
Pardubického kraje 

• Základní dokument územního 
plánování na úrovni kraje 

• Vymezuje priority územního 
plánování kraje, klasifikaci oblastí, 
ploch a koridorů, určuje podmínky 
dalšího rozvoje 

• Rozvoj bydlení je třeba 
orientovat do lokalit s možností 
kvalitní veřejné dopravy a 
s vazbou na sídla s odpovídající 
sociální infrastrukturou. 

• Je třeba preferovat využití rezerv 
v zastavěném území sídel, 
zejména proluk a přestavbových 
území před vymezováním 
zastavěných ploch ve volné 
krajině. 

Program rozvoje 
Pardubického kraje 

• Základní střednědobý koncepční 
dokument kraje pro 2012–2020 

• Stanovuje rozvojové priority kraje 
a specifikuje návrh aktivit a 
opatření 

• Město je realizátorem aktivit 
D.3.1 „Koordinace rozvojových 
aktivit v městských sídlech 
včetně omezování negativních 
dopadů suburbanizace“ a D.3.6 
„Stabilizace městského bydlení 
včetně revitalizace panelových 
sídlišť“ v rámci opatření D.3 
„Vytváření podmínek pro rozvoj 
městských sídel jako pólů rozvoje 
Pardubického kraje“ 
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 Krajská úroveň  

   

Název dokumentu Stručný popis dokumentu Vliv na rozvoj bydlení ve městě 

Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb 
Pardubického kraje na 
období 2019–2021 

• Základní krajská strategie v oblasti 
sociálních služeb definující žádoucí 
směr rozvoje sociálních služeb na 
území Pardubického kraje. 

• Je určující pro tvorbu sítě 
sociálních služeb a její financování. 

• Stanovuje cíl „Dostupnost 
pobytových služeb sociální péče 
(domovy pro seniory, domovy se 
zvláštním režimem) na území 
města minimálně na úrovni 20 
lůžek na 1000 seniorů v roce 
2021“. 

• Stanovuje, že azylové domy by 
měly být schopny zajistit službu 
celým rodinám, tj. vč. žen a mužů 
s dětmi. 

Strategie integrované 
územní investice Hradecko-
pardubické aglomerace 

• Zásadní dokument pro realizaci 
klíčových integrovaných územních 
investic v metropolitní oblasti, 
které budou řešit problémy 
daného území financovatelné z 
Evropských strukturálních a 
investičních fondů. 

• Strategie definuje vize, strategické 
cíle a specifické cíle a opatření, ve 
vazbě na programy financované 
z ESIF. 

• Aktivity v oblasti sociální 
soudržnosti jsou zaměřeny na 
zajištění dostatečné kapacity a 
kvality veřejných služeb a 
ochrany před sociálním 
vyloučením znevýhodněných 
osob či na oblast sociálního 
bydlení. 

• V období 2014–2020 nevymezuje 
strategie žádné cíle ani opatření 
týkající se přímo bydlení. 

2.4.3 Dokumenty a nástroje na úrovni města 

Jak zdůrazňuje Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–20258, aby byla bytová politika 
efektivní, musí být prováděna ve vzájemné součinnosti na úrovni státu a územních samosprávných 
celků. Stát zajišťuje funkční právní prostředí, koordinaci bytové politiky či dávkovou agendu, ale 
nemůže zajišťovat konkrétní úkoly bytové politiky v daném místě dle potřeb obyvatel, neboť k tomu 
nemá vhodné nástroje a specifickým místním podmínkám je vzdálen. To zůstává v kompetenci obcí. 

Obec jako základní územní samosprávné společenství občanů pečuje podle zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, včetně uspokojování potřeby 
bydlení. K realizaci obecní bytové politiky mohou obce využít motivačních nástrojů státní politiky 
bydlení a možností vyplývajících z agend stavebních úřadů. 

 

2.4.3.1 Koncepce dostupného bydlení 

Koncepce dostupného bydlení představuje komplexní materiál věnující se otázkám dostupného 
bydlení v Pardubicích. Jeho součástí jsou návrhy konkrétních opatření vedoucích ke zlepšení životní 
situace spojené s bydlením u nejohroženějších skupin obyvatel v Pardubicích. 

 

8 Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025, str. 63 
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Vize Koncepce: řešení problému bytové nouze u občanů Pardubic, předcházení ztrátě bydlení a 
prevence zadlužování nájemníků v městských bytech. 

Koncepce obsahuje nastavení účinných opatření, které zvýší dostupnost nejnižšího stupně bydlení, 
kterým je ubytování na městské ubytovně pro osoby, které v současné chvíli na ubytování nemají 
nárok z důvodu zadlužení vůči městu. 

Tři stupně dostupného bydlení: 

1. Krizové bydlení – bydlení 1. stupně 

▪ Pro osoby, u kterých je výrazné riziko ohrožení na zdraví či životě a jsou v akutní bytové nouzi. 
Zahrnuje intenzivní spolupráci sociálních pracovníků na řešení nepříznivé situace osoby. 

▪ Zahrnuje azylový dům pro muže, azylový dům pro ženy s dětmi, noclehárny na obou azylových 
domech a městské ubytovny v Češkově ulici. 

▪ Návrh třech opatření:  

I. Program Restart: pro osoby, které využívají služeb azylových domů a mají snahu svojí 
situaci aktivně řešit, a jejichž dluh vůči městu nepřesahuje výši 20 000 Kč. 

II. Výstavba nového azylového domu: reaguje na potřebu zajištění bezbariérovosti a 
navýšení kapacity z důvodu plánovaného zákona o sociálním bydlení. 

III. Vytvoření krizových lůžek: pro osoby v seniorském věku, u kterých se nečekaně zhoršil 
zdravotní stav nebo sociální situace, a je potřeba jejich okamžité umístnění v rámci 
služeb. 

2. Sociální byty – bydlení 2. stupně 

▪ Sociální byty jsou vymezeny režimovými opatřeními na úrovni spolupráce nájemníka se sociální 
službou – sociálním pracovníkem a zajištěním bezpečnosti v lokalitách. 

▪ Bydlení pro osoby s trvalým bydlištěm v Pardubicích, které se potýkají s bytovou nouzí a 
zároveň nemají dostatečné finanční prostředky na vlastní bydlení nebo mají ztížený přístup na 
komerční trh s nájmy. 

▪ Podmínkou: souhlas nájemníka intenzivně spolupracovat se sociálním pracovníkem obce nebo 
sociálním pracovníkem organizace v rámci komunitního plánování na celkovém postupném 
zlepšování sociální situace jednotlivce nebo rodiny do té fáze, že bude nájemník v ideálním 
případě schopen odejít do soukromého podnájmu nebo dostupného bytu mimo lokality. 

▪ Cena pronájmu: 72,69 Kč/m² 

▪ Návrh třech opatření:  

I. Prevence vystěhování z bytu: zajištění prevence vystěhování z bytu – systém včasného 
varování před zadlužením.  

II. Povinnost spolupráce: specifikace povinností spolupráce nájemníka se sociálním 
pracovníkem obce na plnění individuálního plánu vedoucího ke zlepšení celkové 
sociální situace klienta. 

III. Přechod na městskou ubytovnu: pokud nájemník nezvládá nájemní bydlení. 

3. Dostupné byty – bydlení 3. stupně 

▪ Napříč bytovým fondem, určeno pro osoby v seniorském věku, osobám se zdravotním 
postižením, rodinám nezvládajícím nájemní bydlení z finančních důvodů a z důvodu hrozby 
ztráty bydlení. 

▪ Do kategorie dostupných bytů patří: 
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I. Dostupné byty: Cena pronájmu 72,69 Kč/m² 

II. Byty v domech zvláštního určení: Cena pronájmu 72,69 Kč/m² 

III. Bezbariérové byty: Cena pronájmu 72,69 Kč/m² 

IV. Byty pronajímané organizacím: Cena pronájmu 60 Kč/m² 

▪ Návrh čtyř opatření:  

I. Prevence ztráty bydlení: realizace systému prevence ztráty bydlení zejména 
s ohledem na placení nájemného. 

II. Bezdlužnost: nutná podmínka bezdlužnosti vůči městu. 

III. Bezbariérové byty: primárně pro občany Pardubic s trvalým bydlištěm na území 
města, případně pro osoby prokazatelně navázané na Pardubice. 

IV. Pronájem bytů organizacím: organizacím sdruženým v rámci komunitního plánování 
pro potřeby jejich klientů. 

Navrhovaná opatření směrem k systému sociálního a dostupného bydlení: 

• Snížení nájmu v odůvodněných případech: v bezbariérových bytech v případě, že má nájemník 
prokazatelné problémy s placením nájmu, má možnost požádat o dočasné snížení nájemného 
po dobu, než se mu podaří zlepšit svoji finanční situaci. 

• Úpravy bytu v odůvodněných případech: v případech, kdy se prokazatelně zhoršuje zdravotní 
stav nájemce a existuje objektivní potřeba učinit v bytě dílčí opatření v rámci úprav bytu a 
nájemce nemá možnost úpravy provést vlastním nákladem, případně s pomocí jiného 
příspěvku státní sociální podpory. 

• Systém práce s žadatelem a žádostí: nastavení systému práce s žadatelem. 

• Kritéria: kritéria pro schválení sociálního nebo dostupného bytu 

I. Bytová nouze: osoba se nachází v bytové nouzi, pokud nemá zajištěno bydlení nebo 
nevlastní bydlení, bydlí v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení. 

II. Poměr příjmů a výdajů osob spojených s bydlením: osoba, která společně s dalšími 
posuzovanými osobami vynakládá více než 40 % svých započitatelných příjmů. 

III. Osoba v nepříznivém zdravotním stavu: byty zvláštního určení a bezbariérové byty. 

IV. Přidělování bytů: byty přidělovány bez možnosti výběru a poskytovány v závislosti na 
volných kapacitách napříč bytovým fondem města Pardubic mimo lokality vytipované 
pro sociální byty. 

Opatření směrem k rozvoji bytového fondu: 

o Stanovení cílového počtu bytových jednotek ve vlastnictví města Pardubice  

o Zajištění finančních prostředků na udržitelnost bytového fondu  

o Rozvoj bytového fondu: za předpokladu, že z úrovně státu budou prostřednictvím dotačních 
programů k dispozici finanční prostředky na bytovou výstavbu.  

o Komunitní domy, bydlení pro seniory: vytipování lokality a zpracování studie s představením 
komunitního bydlení pro seniory, včetně vybavenosti dostupnými doplňkovými službami 
v rámci komplexu. 
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2.4.3.2 Startovací bydlení pro mladé 

Koncepce startovacího bydlení v Pardubicích, která obsahuje analýzu potřebnosti startovacího bydlení, 
analýzu stávajícího bytového fondu, specifikaci podmínek startovacího bydlení a procesu přidělování 
bytů, vytipování vhodných bytů a zpracování nákladů na jejich rekonstrukci, a návrh směrnice 
upravující přidělování startovacích bytů.  

Kritéria startovacího bydlení pro žadatele: 

o Věk: 18–30 let (u párů jeden 18–30 let a součet věku max. 65 let)  

o Bezdlužnost: Žadatelé o byt nejsou dlužníky vůči městu Pardubice. 

o Nemovitost: Žadatelé nejsou vlastníky nemovitosti určené k bydlení. 

o Ekonomicky aktivní: Příjem jednoho žadatele minimálně 16 000 Kč/měsíčně. 

Parametry startovacího bydlení: 

o Velikost nájemních bytů: 1+0/1+1/2+1  

o Doba nájmu: 4 roky 

o Cena nájmu/měsíc: 1. -3. rok 50 Kč/m², 4. rok 80 Kč/m² 

o Způsob výběru žadatele: Losování (v roce 2019 losováno 25 bytů) 

o Žadatelé si podávají žádost na jeden konkrétní byt. 

2.4.3.3 Strategický plán rozvoje města Pardubic pro období 2014–2025  

Strategický plán byl přijat na jaře 2014 a na konci roku 2017 došlo k jeho aktualizaci. Dokument 
specifikuje cíle rozvoje pro období 2014–2025 a definuje indikátory, které umožňují sledování jejich 
naplňování. Na návrhovou část strategie navazuje každoročně aktualizovaný Akční plán, který je úzce 
spjat s rozpočtem a schvalován současně s rozpočtem města.   

Základní vize strategie: Pardubice 2025 – prosperující, čisté, bezpečné a živé město s vyspělou 
ekonomikou a silnou sportovní a kulturní tradicí, s infrastrukturou pro nejméně 120 000 obyvatel9.  

5 pilířů strategie jsou: 1. Životní prostředí, územní rozvoj a energetika, 2. Doprava a mobilita, 3. 
Ekonomika a život ve městě, 4. Veřejné služby a kvalita řízení města, 5. Integrované projekty a EU 
fondy. Strategie bydlení se týkají především první a třetí pilíř. 

Pilíře jsou rozděleny na 28 specifických cílů. Strategie bydlení se týkají zejména následující:   

o SC 1. 8. Optimalizovat územně – technické a sociálně – psychologické podmínky pro rozvoj 
bydlení v plochách s dobrou dopravní obslužností a dostupnou občanskou vybaveností, 
zejména ve vazbě na stávající urbánní strukturu. 

▪ Rozvoj bydlení s minimalizací negativních dopadů. 

▪ Vytvářet podmínky pro výstavbu na plochách ve vlastnictví města. 

o SC 3. 2. Aktivně komunikovat a nabízet využití brownfieldů ve městě k podpoře podnikání, 
příp. jako plochy pro bydlení nebo veřejnou infrastrukturu.  

▪ Město bude podporovat vlastníky areálů mj. ve výstavbě bytů v těchto areálech 
(od atraktivních až ke startovacím). 

 

9 Stávající koalice se ve své koaliční dohodě na období 2018 – 2022 zavazuje k provedení nové aktualizace 
Strategického plánu a k opětovnému posouzení vize 120 000 obyvatel. 
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▪ Využití areálů v kompaktním městě by mělo být polyfunkční. 

o SC 3. 3. Zajistit udržení pověsti bezpečného města a zamezit vytváření sociálně 
vyloučených lokalit ve spolupráci s městskou policií a Policií ČR. 

▪ Využití nástrojů města jako např. bytová politika k prevenci vzniku nových sociálně 
vyloučených lokalit. 

o SC 3. 4. Podporovat sociální podnikání a vymezit problematiku sociálního bydlení ve 
městě, vypracovat koncepci bydlení, která umožní nárůst obyvatel. 

▪ Vytvoření komplexního udržitelného systému sociálního bydlení zahrnujícího mo
žnosti důstojného bydlení pro cílové skupiny obyvatel. 

▪ Indikátor naplňování cíle: Počet sociálních bytů 

o SC 4. 3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení. 

▪ Provést přehodnocení nemovitého majetku města včetně bytů, a vhodnou formou 
jej konsolidovat. 

Akční plán pro rok 2019:   

- V rámci SC 3. 4. nechat vypracovat strategický dokument Strategie bydlení pro město 
Pardubice (orientační náklady 500 000 Kč). 

- V rámci SC 3. 4. dokončit projekt Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni 
(orientační náklady pro 2019: 2 569 000 Kč – převážně z dotace). 

2.4.3.4 Nový územní plán města Pardubic  

Aktuálně platný Územní plán města byl vydán zastupitelstvem města v roce 2001. Poslední změna 
územního plánu byla vydána v červnu 2018 a v současnosti jsou další změny v procesu pořízení. 
Současně byl v květnu 2018 veřejně projednán návrh nového Územního plánu a momentálně probíhá 
vyhodnocení námitek a připomínek veřejnosti a stanovisek dotčených orgánů. 

Plán podporuje rozvoj bytové výstavby, především přestavbou brownfields a doplněním proluk 
kompaktního města plochami s funkcí smíšenou obytnou s převažující výstavbou bytových domů a 
návrhem nových zastavitelných ploch na okrajích kompaktního města s funkcí čistě obytnou s 
převažující výstavbou rodinných domů. ÚP Pardubice v plochách přestavby a v zastavitelných plochách 
pro bydlení vytváří v návrhovém horizontu podmínky pro vznik 15 650 nových bytových jednotek, což 
pokrývá celkovou potřebu nových bytových jednotek. 

2.4.3.5 Souhrnný přehled koncepčních dokumentů města 

Následuje výčet dokumentů a nástrojů na úrovni města ovlivňujících rozvoj bydlení ve městě. 

Tabulka 17: Dokumenty a nástroje na úrovni města 

Název dokumentu Stručný popis dokumentu Vliv na rozvoj bydlení ve městě 

Koncepce dostupného 
bydlení 

• Komplexní materiál věnující se 
otázkám dostupného bydlení 
v Pardubicích 

• Vymezuje třístupňový systém 
dostupného bydlení včetně jeho 
parametrického nastavení. 

• Navrhuje opatření směrem 
k cílovým skupinám, systému 
sociálního bydlení a rozvoji 
bytového fondu. 



- 65 - 

Název dokumentu Stručný popis dokumentu Vliv na rozvoj bydlení ve městě 

Startovací bydlení pro 
mladé 

• Koncepce startovacího bydlení 
v Pardubicích 

• Definuje kritéria bydlení pro 
žadatele a nastavuje parametry 
systému startovacího bydlení. 

Strategický plán rozvoje 
města Pardubic pro 
období 2014–2025 

• Základní strategický dokument 
města specifikující cíle rozvoje pro 
období 2014–2025 

• Dává za cíl vymezit problematiku 
sociálního bydlení ve městě, a 
vypracovat koncepci bydlení, 
která umožní nárůst obyvatel. 

Nový Územní plán • Projednávaný návrh nového 
Územního plánu ve dvou 
variantách 

• Obě varianty silně podporují 
rozvoj bytové výstavby. 

• Varianta 1 více zaměřena na 
intenzifikaci kompaktního města, 
varianta 2 na rozvoj izolovaných 
sídel. 

Koaliční dohoda • Programové a procesní zásady 
koalice, na kterých se shodla 
koalice pro období 2019–2022 

• Preference varianty 2 ÚP 

• Nové nájemní byty pro mladé 

• Vybudování městského domova 
pro seniory 

• Rekonstrukce stávajícího 
bytového fondu města pro 
potřeby startovacího a 
dostupného bydlení 

Směrnice č. 17/2016 o 
nakládání s byty a s 
prostory sloužícími 
podnikání 

• Směrnice upravující pravidla pro 
nájem bytů v majetku obce. 

• Určuje podmínky a postup pro 
podávání žádostí o nájem bytu, 
postup projednání žádostí, 
způsob výběru nájemce, postup 
uzavírání nájemních smluv, 
způsob výpočtu nájemného, 
dobu nájmu. 

• Vymezuje zvláštní ustanovení pro 
poskytování bytů do nájmu. 

Pilotní ověření systému 
sociálního bydlení na 
lokální úrovni 

• Projekt v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost  

• Jeden z 16 pilotních projektů 
v rámci projektu MPSV Podpora 
sociálního bydlení 

• Realizovaný 1. 1. 2017 – 30. 6. 2020 

• Tvorba metodik sociální práce v 
oblasti bydlení 

• Výkon sociální práce s klienty 
sociálního bydlení 

• Pilotní ověření, aktualizace a 
optimalizace lokální koncepce 
sociálního bydlení 

• Zpracování analýz potřebných k 
aktualizaci lokální koncepce 
sociálního bydlení 

2.4.4 Národní a nadnárodní dotační programy 

Následuje výčet a stručný popis dotačních programů z národních a evropských zdrojů, které se týkají 
oblasti bydlení a mohly by být využity pro rozvoj bydlení v Pardubicích. 
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Je vhodné také zmínit, že všechny dotační tituly zaměřené na sociální bydlení, vyžadují současné 
vykonávání sociální práce. Zda bude podoba této sociální práce do budoucna nějak jednotně 
definována, zůstává otázkou. 

2.4.4.1 Integrovaný regionální operační program  

Integrovaný regionální operační program je program řízený Ministerstvem pro místní rozvoj a jeho 
prioritou pro období 2014–2020 byl vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení 
veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.  

V současnosti probíhají přípravy programu pro nové období 2021–2027. V tomto období se plánuje 
snížení finanční spoluúčasti EU z 85 % na 70 %. Konečná podoba a struktura programu IROP by měla 
být schválena 2020/2021. 

Navržené oblasti programu v novém období 2021–2027 podporující rozvoj bydlení by měly být 
následující: 

Prioritní osa 4: Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb a vzdělávací 
infrastruktury  

• Specifický cíl 4.2: Sociální infrastruktura 

Tento cíl by měl být podle návrhu zaměřen mj. na sociální bydlení: pořízení a adaptaci bytů, bytových 
domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení.  

Podle Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 202010 by měl tento regionální 
operační program zahrnovat i podporu revitalizace brownfieldů. 

2.4.4.2 Operační program Zaměstnanost/Lidské zdroje 

V období 2014–2020 funguje operační program Zaměstnanost řízený Ministerstvem práce a sociálních 
věcí, jehož cílem je zajištění efektivního trhu práce pro zajištění udržitelné a dlouhodobé 
konkurenceschopnosti ČR a zároveň snižování sociálního vyloučení s důrazem na začleňování 
znevýhodněných, resp. ohrožených skupin obyvatelstva do trhu práce.  

Rozvoj bydlení je ve stávajícím programu podporován skrze specifický cíl 2.1.1, který se zaměřuje mj. 
na zvyšování dostupnosti bydlení a podporu programů komplexní podpory pro jeho udržení a získání, 
a na propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče, a dále skrze 
specifický cíl 2.2.1, který je zaměřený mj. na podporu systému sociálního bydlení a s ním spojených 
preventivních, následných a doprovodných služeb. 

Podle Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 by měl být tento program 
v období 2021–2027 nahrazen operačním programem Lidské zdroje, který bude opět zahrnovat 
podporu sociálního bydlení. 

V rámci navrhovaného operačního programu Životní prostředí by pak měla být podporována 
revitalizace brownfieldů. 

 

10 https://www.dotaceeu.cz/getmedia/2b17829c-0fba-4077-8e3c-faac0689a9dc/NKR-schvalena-
verze.pdf.aspx?ext=.pdf,[cit. 2019-10-22]. 

https://www.dotaceeu.cz/getmedia/2b17829c-0fba-4077-8e3c-faac0689a9dc/NKR-schvalena-verze.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/2b17829c-0fba-4077-8e3c-faac0689a9dc/NKR-schvalena-verze.pdf.aspx?ext=.pdf
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2.4.4.3 Program Podpora bydlení 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje každoročně podpůrné programy a dotační tituly 
poskytované v rámci bytové politiky. Aktuálním programem, který může mít dopad na rozvoj bydlení 
v Pardubicích, je program Podpora bydlení pro rok 2019, který zahrnuje tři podprogramy: 

1. Technická infrastruktura 

Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu rodinných domů 
nebo bytových domů. Výše dotace pro obec je 80 000 Kč na 1 pozemek zainvestovaný z podprogramu, 
na kterém vzniknou rodinné nebo bytové domy11. 

2. Podporované byty 

Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování 
sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají ztížený 
přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, 
zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života12. 

Podprogram obsahuje následující dotační tituly13: 

I. Pečovatelský byt: Cílem výstavby pečovatelských bytů je zajištění sociálního bydlení pro 
osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a 
nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče. 

II. Vstupní byt: Cílem vzniku vstupního bytu je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové 
skupiny tak, aby jim byl umožněn přístup k nájemnímu bydlení. 

III. Komunitní dům seniorů: Cílem výstavby Komunitních domů seniorů je zajištění sociálního 
nájemního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich 
soběstačnosti a nezávislosti, a současně aby jim byl umožněn komunitní způsob života na 
principu sousedské výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní 
nezávislosti každého jedince. 

3. Bytové domy bez bariér 

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a 
výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně 
technické předpoklady14. 

2.4.4.4 Programy Státního fondu podpory investic 

Státní fond podpory investic (do května 2020 Státní fond rozvoje bydlení) rozvoje bydlení je 
samostatnou právnickou osobou v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj. Jeho účelem je 
podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s Koncepcí bytové politiky do roku 2020, a 
podporovat též udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů v souladu s veřejným zájmem.  

 

11 https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-
2019/Podprogram-Technicka-infrastruktura, [cit. 2019-09-24]. 
12 https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-
2019/Podprogram-Podporovane-byty-(1), [cit. 2019-09-24]. 
13 https://www.mmr.cz/getmedia/00930436-6355-4a00-ba4d-f0b3de7ffa63/117D064_Podporovane-
byty_2019.pdf.aspx?ext=.pdf, [cit. 2019-09-24]. 
14 https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-
2019/Podprogram-Bytove-domy-bez-barier-(1), [cit. 2019-09-24]. 

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2019/Podprogram-Technicka-infrastruktura
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2019/Podprogram-Technicka-infrastruktura
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2019/Podprogram-Podporovane-byty-(1)
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2019/Podprogram-Podporovane-byty-(1)
https://www.mmr.cz/getmedia/00930436-6355-4a00-ba4d-f0b3de7ffa63/117D064_Podporovane-byty_2019.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/00930436-6355-4a00-ba4d-f0b3de7ffa63/117D064_Podporovane-byty_2019.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2019/Podprogram-Bytove-domy-bez-barier-(1)
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2019/Podprogram-Bytove-domy-bez-barier-(1)
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Hlavními pilíři politiky Státního fondu rozvoje bydlení jsou stejně jako v Koncepci bytové politiky 
dostupnost, stabilita a kvalita bydlení. Tuto politiku realizuje prostřednictvím svých úvěrových a 
dotačních programů. 

Aktuální programy týkající se rozvoje bydlení jsou následující: 

Výstavba pro obce15 

• Jedná se o dotačně úvěrový program, který funguje od května 2019, a který využívá základních 
prvků původního návrhu zákona o sociálním bydlení. Programem Výstavba pro obce chce 
Ministerstvo pro místní rozvoj podpořit obce při pořizování nájemních sociálních bytů.  

• Program je určen na investiční akce v oblasti výstavby obecních bytů, a to jak sociálních 
nájemních bytů určených pro domácnosti, u kterých došlo k tzv. tržnímu selhání v oblasti 
bydlení, tak nájemních bytů určených pro středně příjmové domácnosti a pro domácnosti 
veřejně prospěšných profesí (lékaři, učitelé, policisté apod.) podle potřeb obce tak, aby 
docházelo k sociálnímu mixu v dané lokalitě a byla udržena, případně se dále rozvíjela, kvalita 
veřejných služeb. 

Nájemní domy16 

• Úvěrový program na výstavbu nájemních bytů a domů či na přestavbu budov pro vymezenou 
skupinu obyvatel (senioři 65+, zdravotně či příjmově vymezené osoby), zletilé osoby do 30 let 
a osoby, jejichž obydlí zničila živelní pohroma). 

Program pro mladé17 

• Úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí pro mladé do 36 let pečující o dítě do 
15 let, který lze využít na výstavbu novostavby rodinného domu, koupi bytu či rodinného domu 
nebo na modernizaci obydlí. 

Program Panel 2013+18 

• Úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby. Úvěr lze 
využít na snížení energetické náročnosti domu, opravy poruch domů, opravy a modernizaci 
společných prostor, a modernizaci bytových jader. 

Program Živel19 

• Úvěrový program na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou. Úvěr je možno využít na 
opravu obydlí nebo jeho částí poškozených v souvislosti s živelní pohromou, výstavbu nového 
obydlí, pořízení obydlí koupí nebo dražbou, a budování protipovodňových opatření 
v souvislosti s opravami obydlí. 

Program Regenerace sídlišť20 

• Dotačně – úvěrový program určený obcím na výstavbu nebo rekonstrukci místních komunikací, 
chodníků, cyklostezek, a odstavných či parkovacích stání, výstavbu protihlukových stěn, 
opravu či doplnění veřejného osvětlení, realizaci místních protipovodňových opatření a 
opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště, úpravu veřejných prostranství či odstranění 
nadzemního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení podzemním vedením. 

 

15 http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/vystavba-pro-obce/, [cit. 2019-09-24]. 
16 http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/najemni-domy/?L=868, [cit. 2019-09-24]. 
17 http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-pro-mlade/, [cit. 2019-11-28]. 
18 http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-panel-2013/, [cit. 2019-09-24]. 
19 http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-zivel/?L=868, [cit. 2019-09-24]. 
20 http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-regenerace-sidlist/?L=932, [cit. 2019-11-28]. 

http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/vystavba-pro-obce/
http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/najemni-domy/?L=868
http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-pro-mlade/
http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-panel-2013/
http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-zivel/?L=868
http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-regenerace-sidlist/?L=932
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2.4.4.5 Program Nová zelená úsporám 

Jedná se o program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního 
prostředí ČR, který je zaměřený na úspory energií v rodinných a bytových domech. Program patří k 
nejefektivnějším programům v České republice zaměřeným na úspory energie v budovách pro 
bydlení.21 

Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu 
domů s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné způsoby vytápění a instalaci 
obnovitelných zdrojů energie (OZE). 

Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek 
a skleníkových plynů (především emisí CO2). Přispívá k úspoře energie v konečné spotřebě a stimulaci 
ekonomiky ČR spolu s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, 
zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů. 

Shrnutí 

➢ Jedním ze zásadních témat napříč dokumenty na různých úrovních je využití brownfield pro 
bytovou výstavbu. 

➢ Aktuální nastavení systému sociálního bydlení v Pardubicích je v souladu s národní Koncepcí a 
v současnosti je systém testován projektem financovaným z OPZ. 

➢ Řada strategických dokumentů na různých úrovních byla ovlivněna připravovaným zákonem o 
sociálním bydlení, od kterého se ale momentálně upustilo a od jara 2019 je nahrazen 
programem MMR Výstavba pro obce. 

➢ Řada dokumentů zmíněných v analýze probíhá v současnosti revizí a jsou připravované nové 
verze pro další období. 

 

21 https://www.novazelenausporam.cz/, [cit. 2019-09-24]. 

https://www.novazelenausporam.cz/
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2.5 PŘEHLED SOUČASNÝCH TRENDŮ V OBLASTI BYDLENÍ 

2.5.1 Úvod 

Téma bydlení se týká každého jednotlivce a bydlet je jednou z bytostných potřeb, které zakládají 
úspěch člověka ve společnosti. Základní minimální požadavky pro bydlení jsou všem stejné, ale přesto 
jsou zajišťovány zcela různou formou a v různých ekonomických modelech. Obyvatelé jednoho území 
jsou pestrá nesourodá skupina s rozdílnými požadavky. Pokud tedy hovoříme o trendech v bydlení je 
potřeba začít s rozdělením požadavků podle skupin obyvatel a typů bydlení podle forem. Zpětně zas 
lze konstatovat, že požadavky některých skupin v mnohém překrývají. Například mladí pracující, kteří 
ještě nezaložili rodiny a nejsou kariérně ukotvení tolik jako pracující, kteří zabezpečují příjem rodiny, 
mají formálně na prostory podobné nároky jako důchodci. Dokonce by často ocenili podobný servis ve 
formě praní, úklidu a stravování, aby se mohli plně věnovat svému kariérnímu rozvoji. Někdy jeden 
trend má více zcela různých důvodů. Toto lze demonstrovat na konstatování: „Je velká poptávka po 
malých bytech“. Důvodem tohoto trendu může být stejně tak vetší podíl nukleárních domácností jako 
snaha zhodnotit dosažitelné prostředky investicí, ale i třeba to, že populace stárne a důchodci uvolňují 
větší byty potomkům zakládajícím rodiny a stěhují se do menších bytů. 

Trendy bydlení v Česku oproti západní Evropě ještě stále ovlivňují dobíhající porevoluční procesy, které 
přinášejí nové situace v souvislosti s volným trhem a svobodným přesunem občanů mezi státy. 
Generace třicátníků tak někdy zažívá situace, která jsou samozřejmé pro rodiče mladých lidí ze západní 
Evropy, ale ne tak rodiče zdejší. 

V dnešní době narůstá v Česku především ve větších městech skupina tzv. expatriotů nebo mladých 
pracujících, kteří se s životním stylem „expats“ ztotožnili v rámci pracovního života jinde ve světě. Toto 
jsou z pohledu české republiky nové fenomény, které by bytový fond měl reflektovat. Tato skupina lidí 
má velký budoucí potenciál, a i přes v současné době relativně vysoké ceny bytů v Česku je pro ně 
vzhledem k výdělkům v zahraničí a kontaktům, se kterými se do země vrací reálné platit tržní nájem 
nebo si samostatně obstarat byt. 

Dalším nemalým problémem, dědictvím „divoké porevoluční doby“ je naopak poměrně velký podíl 
osob a rodin v exekuci, což se týká bohužel často lidí v důchodovém a předdůchodovém věku. Malé 
ekonomické povědomí a možnost snadných půjček tyto lidi dostala do situace, kdy v tržním systému 
de facto nemůžou obstát a nezbývá než jejich bydlení dotovat z prostředků obecních ve chvíli, kdy 
společnost rozumně uzná, že je poskytnutí možnosti pro nový start pro obecné blaho výhodnější než 
negativní fenomén bezdomovectví. Je ale potřeba kontroly a jasně nastavených podmínek podobně 
jak tomu bylo v případě Hlávkových stipendií na ubytování pro studenty.  Tématu minimální mzdy se 
dlouhodobě věnuje např. Lucie Trlifajová a Mgr. Tomáš Samec, Ph.D. ze Sociologického ústavu AV ČR. 

Obecným problémem je bydlení začínajících učitelů, úředníků, pomocného zdravotnického personálu. 
Vzhledem k zatím relativně funkčnímu systému státem podporovaného zdravotnictví a síti státních škol 
včetně speciálních škol by mělo být cílem státu podporovat tyto společensky vysoce přínosné skupiny. 
Vzhledem k tomu, že bydlení tvoří cca 1/3 nákladů domácnosti a u státních pracovníků je zaručena 
určitá jistota pozvolného růstu příjmu, bylo by rozumné zajistit pro tuto skupinu v odůvodněných 
případech zvýhodněné časově omezené služební byty, jak tomu bylo i v minulosti.  

Dále se vzhledem k aktuálně přehřáté situaci ekonomiky objevuje naléhavý problém nedostatku 
manuální pracovní síly a s tím související ubytování agenturních pracovníků. Největším prohřeškem 
agentur je účelové obcházení povinnosti platit za ubytované poplatky jejich přesouváním po směrné 
době na jiná místa. 

https://www.soc.cas.cz/lide/tomas-samec
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Vzhledem k české imigrační politice a nižší atraktivitě vzhledem k západnějším a skandinávským zemím 
není tak naléhavý tlak na řešení bydlení cizinců z exotických destinací (v Pardubicích převažují vedle 
dominantní migrace vnitrostátní imigranti z blízkých zemí jako je Slovensko či Ukrajina). S kvalitní 
sociální výstavbou pro rizikové skupiny obyvatel má bohatou zkušenost například Francie. 

S pojmem bydlení úzce souvisí atraktivita sídla a kvalita služeb. Pokud je místo atraktivní, je majitel 
vysoce motivovaný v místě žít a kultivovat ho. V opačném případě – nekvalitní lokalita, ale zároveň 
vysoká poptávka po ubytování v místě z důvodu dobrého dopravního napojení. Z toho de facto 
vyplývá, že nestačí pouze dobré dopravní napojení lokality a vysoké výdělky např. v průmyslu, kde je 
dnes výrazný nedostatek pracovníků. K rukám města se musí nutně přidat i hlava a srdce jinak dochází 
k úpadku lokality. S rozvojem bydlení je tak nutné spojit i rozvoj služeb a veřejných funkcí. 

Analýza trendů: 

• První oddíl je věnován třídění bydlení do jednotlivých forem, ve kterých je „konzumováno“. 

• Druhý oddíl se věnuje mapování trendů jak v České republice, tak v zahraničí. 

2.5.2 Bydlení podle kategorií 

2.5.2.1 Třídění bydlení 

Kvalita bydlení se odvíjí nejen od fyzických parametrů prostoru a vybavení technologiemi, ale také od 

kvality a trvanlivosti smluvního vztahu. Jinou, ačkoliv možná falešnou, jistotu cítí člověk ve vlastnickém 

bydlení a diametrálně odlišnou zažívá agenturní pracovník nebo spolubydlící. Koupit byt je pro některé 

nedosažitelný cíl, zatímco někdo využívá pohodlí sezónních forem bydlení po vzoru „casa urbana“ 

versus „casa rurale“. Dostat se do městského bytu se rovná veliké náhodě a štěstí, zvláště proto, že 

zájemce o byt musí být bez dluhu vůči městu, trvale bytem ve městě a mít příjem. Zvláště termín 

„sociální bydlení“ má mnoho odstínů. V mnoha úvahách o bydlení narážíme na problém, že myšlení o 

bydlení je UNIFIKOVANÉ a zohledňuje potřeby pouze úzké skupiny obyvatel, není myšleno na rozvoj 

v čase a přidružené funkce, parametrem výstavby se stává určité unifikované přesvědčení o 

standardním bydlení.  

Tabulka 18: Bydlení podle formy provozu 

 Bydlení podle formy   

   

Forma bydlení 
Parametry uživatele  Potencionální problémy a hrozby 

vážící se k formě 

ne-bydlení / bezdomovectví 

• lidé v krizových situacích bez 
podpory rodiny včetně 
dlouhodobě nemocných 

 

• ztráta důstojnosti člověka a 
pokračující úpadek pramenící 
z neuspokojení základní potřeby 
bydlet 

• alkoholismus a závislosti 

• znečišťování veřejného prostoru 
a šíření nemocí z důvodu chatrné 
hygieny 
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 Bydlení podle formy   

   

Forma bydlení 
Parametry uživatele  Potencionální problémy a hrozby 

vážící se k formě 

pronájem lůžka na směny 

v soukromém nájmu 
• Dělnické profese často 

zahraničního původu   

• Přelidnění lokality a proměna 
skladby obyvatel 

• Přechodná forma bydlení 
souvisejících s šedou zónou, kdy 
osoba není nahlášena v místě  

• ztížení statistických průzkumů, 
chybějící zajištění potřebné 
lékařské péče atp.  

ubytovna – zaměstnavatel 

platí agentuře a ta ještě něž 

předá peníze zaměstnanci 

zaplatí jeho nájem  

• nájemný pracovník spíše nižšího 
vzdělání často bez dané 
specializace 

• finanční motivace případně únik 
od osobních problémů 

• Negativní sociální jevy pramenící 
z vysoké koncentrace lidí  

• Daňové úniky – agentury 
přesouvají pracovníky, aby se 
vyhnuly placení daní 

pronájem studentský u 

seniora 
• Student, který si takto zajišťuje 

ubytování na dobu určitou 

• Generační neshody a jiné 
představy o bydlení obou skupin 

• Často nutnost záruk rodičů a 
dodržování pravidel 

alternativní bydlení – 

kontejner, jurta, stan 

• Osoba nejpravděpodobněji ve 
středním věku bez dětí na základě 
osobního přesvědčení 

• Technické a hygienické závady 
(připojení na sítě atp.) 

• Status dočasné stavby  

hotelové bydlení  
• Osoba cestující případně 

přechodné zajištění ubytování na 
donu určitou 

• Přílišnou kumulací hotelů 
odumírá lokální komunita (viz. 
problém „fun city“) 

• Menší míra svobody oproti 
bydlení v soukromí 

ústavní péče  

• Opuštěné dítě 

• Mladistvý delikvent 

• Handicapovaný občan  

• Domov důchodců 

• V případě velkých ústavních 
zařízení oddělených od okolí 
může vzniknout město ve městě, 
bariéra oddělující okolní části 

• Chovanci ústavů mají omezenou 
možnost osobního rozvoje 

• Učení se a posilování možných 
negativních vzorců chování od 
ostatních (především ústavy pro 
mladistvé delikventy) 

internát  
• Student na dobu určitou 

• V případě velkých internátních 
zařízení oddělených od okolí 
může vzniknout město ve městě, 
bariéra oddělující okolní části 

AirBnB – krátkodobé 

bydlení  • turista 

• Nárůst nájmů neúměrný 
příjmům populace v místě vede 
ke gentrifikaci a ztrátě 
původního života místa 
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 Bydlení podle formy   

   

Forma bydlení 
Parametry uživatele  Potencionální problémy a hrozby 

vážící se k formě 

studentská kolej  
• student 

• příliš mnoho kolejí na jednom 
místě vytváří možnou často 
monofunkční zónu, není ale 
nutné. Přítomnost studentů je 
jinak spíše pozitivním jevem 

spolubydlení v nájmu 

(studentské, důchodové) 

• student 

• důchodce 

• pracující dospělý 

• vyšší nároky na toleranci a 
dodržování domluvených 
pravidel ve společných 
prostorách 

sezónní bydlení 

s pronájmem druhé osobě 

na část roku 

• důchodce  

• pracující single se sezónní prací 

• Daň z nemovitosti 

• Dvojnásobná potřeba údržby 

• Ekonomicky poměrně náročné 

• Potřeba automobilu a převozu 
věcí 

• Nutnost zazimování 

bydlení „na chatě“ 

dlouhodobé bez druhého 

bytu 

• Důchodový věk 

• Provizorní řešení pro dospělé 
singles v mezní situaci i rodiny 

• Často nedostatečné hygienické 
zázemí, připojení na inženýrské 
sítě 

• Rozpor s územním plánem  

• nemožnost trvalé adresy 

• neplacení poplatků obci 
v adekvátní výši odpovídající 
bydlení 

pronájem části bytu a 

sdílení místností • majitel bytu a platící spolubydlící 
• I přes vlastní rozhodnutí o tom 

pronajmout místnost může být 
majitel rušen spolu bydlením 

nájemné bydlení mladých 

profesionálů „expatů“ 

zpravidla v řádu 1–3 roky 

• Mladí pracující 

• Často cizinci 

• Gentrifikace při přílišné 
koncentraci v jedné lokalitě, 
zpravidla atraktivní lokality 
v širším zázemí centra města 

• Stávající obyvatelé se cítí jako 
cizinci ve vlastní zemi přitom  

nájemní bydlení v bytě 

vlastněném městem 

• Široký okruh osob různého věku  

• Rodiny s dětmi 

• singles 

• důchodci 

• riziko že město byt odprodá 
soukromníkovi a ten zvýší 
nájemné 

 

firemní bydlení, služební 

byty  
• Zaměstnanec např. zdravotní 

sestra, školník, lesník 

• s ukončením zaměstnání 
pozbývá zaměstnanec nárok na 
služební byt  

nájemní bydlení u 

soukromníka 

• Široký okruh osob různého věku  

• Rodiny s dětmi 

• singles 

• důchodci 

• riziko skokového zvýšení nájmu  

• riziko poškození vybavení bytu a 
následné vymáhání náhrad škody 

• omezení např. podnikání z domu 
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 Bydlení podle formy   

   

Forma bydlení 
Parametry uživatele  Potencionální problémy a hrozby 

vážící se k formě 

bydlení u rodinných 

příslušníků výměnou za 

protislužbu, vícegenerační 

bydlení  

• Především mladí lidé, kteří se ocitli 
v bytové nouzi nebo z vlastního 
rozhodnutí (asistence stárnoucímu 
členu rodiny) 

• Možné neshody ohledně provozu 
domácnosti 

• V Holandsku byla prokázána 
vyšší nemocnost související 
s vyšší mírou stresu při této 
formě bydlení 

bydlení ve vlastním se 

sociální službou  
• Důchodci 

• handicapovaní 

• komplikace ve formě bariér 
(schody, úzké dveře, svažitý 
terén) 

• finančně může být náročné  

důchodové nebo sezónní 

bydlení v zahraniční 

rekreační lokalitě (např. 

Řecko) 

• důchodce 

• singles, výjimečně páry z důvodu 
složité koordinace pracovního 
života 

• Nutnost zajisti údržbu 
bytu/domu 

výstavba domu a pronájem 

jeho částí, část si majitel 

nechává pro sebe  
• Dtto byt • Dtto byt 

družstevní bydlení  

• Široký okruh osob různého věku  

• Rodiny s dětmi 

• singles 

• důchodci 

• Spory s okolními nájemníky 
(většinou ale menší než u 
běžného SVJ) 

• Komplikované rozhodovací 
procesy při velkých družstvech 
spojené s omezenou mírou 
svobody (při prvo-družstevnících 
ale zas velká výhoda ovlivnit 
návrh) 

bydlení ve vlastním bytě  

• Široký okruh osob různého věku  

• Rodiny s dětmi 

• singles 

• důchodci 

• Spory s okolními nájemníky 

• Komplikované rozhodovací 
procesy při velkých SVJ spojené 
s omezenou mírou svobody 

• Daň z nákupu nemovitosti 

bydlení ve vlastním RD 

• Široký okruh osob různého věku  

• Rodiny s dětmi 

• singles 

• důchodci 

• Nutnost zajišťování všech oprav a 
investic vlastní silou 

• Většinou spojeno s nutností 
automobilového provozu 

• Energeticky náročná forma jak 
z hlediska výstavby, tak provozu 
(méně u řadových domů) 

• V důchodovém věku může být 
práce okolo domu fyzicky příliš 
náročná 
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Bydlení podle urbanistických souvislostí lze rozdělit do následujících kategorií: 

- Bydlení v izolaci 

- Na malém sídle 

- Bydlení ve středně velkém sídle (radius od centra po střed města XY) 

o v centru 

o na periferii 

- Bydlení ve velkoměstě 

o v centru 

o v širším okruhu centra 

o na periferii 

2.5.3 Aktuální trendy v oblasti bydlení 

Na základě rešerší dostupných podkladů je níže uveden stručný přehled hlavních aktuálních trendů 
ovlivňujících oblast bydlení v Česku a v Evropě. Lze konstatovat, že všechny tyto trendy se masivně 
uplatňují v západní Evropě a s určitým zpožděním jejich intenzita roste také v Česku – nejdříve v Praze, 
odkud se hierarchicky šíří do dalších sídel a regionů. 

2.5.3.1 Obecné trendy a faktory 

Gentrifikace 

Stěhování lidí, zejména mladších, lépe situovaných, vzdělanějších případně „expatů“ do míst, která 
dříve obývala jiná sociální skladba obyvatel s jiným principem vazby na místo. K tomuto jevu dochází i 
v rámci jednoho města nahrazováním původních obyvatel zpravidla vyšší sociální třídou čímž lokalita 
mění svůj charakter. Tento jev výborně popsala již Jane Jacobs v knize Život a smrt amerických 
velkoměst a je s fenoménem měst nerozlučně spojen. Například centrum Prahy postupnou deregulací 
nájmů spolu s odchodem předchozích obyvatel a změnou části bytů na hotely a kanceláře, jinou 
skladbou obyvatel změnilo svůj ráz a funkci. Níže je uveden odkaz na případ z Berlína, kdy investiční 
fond skoupil sousedství včetně nájemníků, kteří se následně oprávněně obávají, že budou nuceni odejít 
ve vztahu k případnému zvýšení nájmu, jelikož investor logicky renovací bytů v dobré lokalitě docílí 
vyššího zisku. S tím ale souvisí proměna skladby obyvatel. 

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/penzijni-fon-bydleni-nemecko-pfa.A181210_101307_ekonomika_div 

Stěhování části lidí do velkoměst (urbanizace) 

Urychlování přesunu mladých lidí do větších měst, souvisí s růstem vzdělanostní úrovně (až 
„převzdělaností“) a snižujícím se podílem řemeslných, dělnických a zemědělských profesí. 

Stěhování části lidí do suburbií (suburbanizace) 

Úbytek obydlených bytů v centrech sídel ve prospěch nárůstu nekoordinované suburbánní zástavby 
bez urbanistické hierarchie (zástavba typu „urban sprawl“ – „sídelní kaše“). Dříve byl důvodem 
romantický sen o životě v přírodě s výhodami velkoměsta, deziluze z dojíždění a změna rodinných 
poměrů pak ale často v západní Evropě vedla a v Česku pravděpodobně povede k částečnému 
zpětnému přesunu do lépe dopravně dostupných bytů a k nutnosti doplnění infrastruktury a 
vybavenosti do suburbií. 

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/penzijni-fon-bydleni-nemecko-pfa.A181210_101307_ekonomika_div
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Metropolizace širokého okolí velkých měst spojená s růstem cen bydlení 

Metropolizace je proces prostorového rozšiřování velkých měst, která jsou z hlediska funkčních vazeb 
mnohem větší než jejich administrativní hranice. V důsledku toho dochází k propojování i vzdálenějšího 
zázemí s centry velkých měst. S tím souvisí i růst ceny bydlení, který se např. v případě Prahy týká nejen 
nejbližších městeček a vesnic, ale i mnoha dalších částí Středočeského kraje a v případě dobrého 
dopravního spojení přesahuje i do krajů jiných (týká se i Pardubic). Největší zdražení postihlo byty, dále 
pozemky a o něco méně rodinné domy. Z části lze tento vývoj přisuzovat také změně životního stylu a 
nekvalitní, energeticky nehospodárné výstavbě v bezprostředním okolí velkých měst v porevoluční 
době. 

Stěhování části lidí do venkovských oblastí (kontraurbanizace) 

V Evropě zřetelný, v Česku zatím kvantitativně nepříliš výrazný, počínající trend odlivu obyvatel 
z urbanizovaných a metropolitních oblastí do venkovských sídel a malých měst v periferních, 
venkovských územích. 

Funkční konvertibilita mezi bydlením, ubytováním a administrativou 

Vzhledem k rychlým změnám ve společnosti a střídání ekonomického růstu s krizemi dochází 
architektura.  V rámci bytové výstavby je vhodné počítat s konvertibilitou. Většina objektů se dnes staví 
jako skeletový nosný systém a místo budovy jako objektu vznikají parametrické struktury dimenzované 
ne na jednu funkci, ale na funkcí několik, aby byla umožněno jejich případná budoucí transformace na 
jiný účel. Podstatou tržního prostředí je pohyb a rychlá reakce, univerzalita a přizpůsobivost. Stavění 
ze systému betonového skeletu se začalo v Evropě rozšiřovat před cca 100 lety a nyní tedy můžeme 
být svědky prvních funkčních reinkarnací skeletových objektů. Těchto proměn bude v budoucnu více. 
Omezením skeletového systému je výška pater, rozpětí sloupů a únosnost. V současnosti často investor 
s architektem již v prvních úvahách zvažuje, jakou míru konvertibility má objekt mít, a to je z velké části 
dáno nosnou konstrukcí. Dokonce v bytové výstavbě je možné uvažovat tímto způsobem a připravovat 
obytné soubory na možnost propojení bytů, jejich dělení nebo dokonce přeměnou na jinou funkci. 
Typický je tandem hotel – administrativa, kdy ve vztahu k prostředí jsou podobné požadavky na 
parametry interakce s vnějším prostředím.  

Město jako investor nebo koordinátor 

S ohledem na prezentované přístupy k řešení bytové otázky se stále více ukazuje, že bez určitého 
podílu výstavby realizované městem nelze úspěšně regulovat trh s byty tak, aby nebyl řízen pouze 
výkyvy nabídky a poptávky, která navíc může být ovlivněna vnějšími vlivy jako je spekulativní nákup 
bytů cizinci, pronajímání bytů turistům atd. Ve chvíli, kdy město má svůj vlastní dostatečně velký podíl 
bytového fondu, může účinně regulovat ceny tržních nájmů. To je pak obranou proti obtížně 
předvídatelným výkyvům ovlivněným dostupností hypoték, systémem důchodového pojištění atd. 
V porevoluční době byla bohužel velká část bytového fondu rozprodána též s ohledem na nedostatek 
financí na jeho údržbu a potřebě investovat prostředky do jiných projektů souvisejících 
s celospolečenskou změnou.  

Dalším důležitým faktem je to, jak je podstatná kvalitní výstavba dobrých městských bytů a dobrých 
městských čtvrtí. Město by nemělo stavět levné špatné byty a draze je pronajímat a vytvářet vyloučené 
lokality. Nepříliš dobrým příkladem je situace například v Praze na Opatově, kde soukromý developer 
postavil bytový dům, prodal ho městské části a lze se jen dohadovat jaká byla výše koupě, když 
nabízené nájmy jsou vysoké vzhledem k poměrům v lokalitě a byty zůstávají zčásti neobsazené. Naopak 
hotel vedle sloužící jako ubytovna snižoval léta pověst lokality. Toto vše mohla městská část ovlivnit, 
jelikož obě stavby spadají pod její gesci a v současnosti probíhá přestavba hotelu na startovní byty. Je 
tedy nutno dodat, že nejdůležitější je, aby samospráva měla promyšlenou vizi a byly zohledněny 
negativní jevy vypsané v tabulce výše pojící se s různými formami bydlení. 
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Pozitivním příkladem městského plánování a spolupráce města v roli koordinátora lze najít např. v Brně 
(rozvojová oblast Trnitá, koordinátor kancelář hlavního architekta města), v Praze (rozvojová oblast 
Smíchov a Bubny, IPR) a zcela běžná praxe je to například v Paříži, Holandsku, Británii. V rámci 
rozvojového celku, kde záměrem je koordinovat dílčí zájmové skupiny developerských skupin a institucí 
státní správy musí město převzít svou nezastupitelnou roli se vší odpovědností a aktivně se ujmout 
prosazování zájmů veřejnosti. Situace se jeví komplikovaná především v případě větších měst, kde 
přílišná centralizace způsobuje problémy v komunikaci jednotlivých částí a systém redistribuce 
prostředků omezuje akčnost menších celků.  

Na příkladu Vídně je vidět, že efektivním nástrojem je vstup města jako investora a zadavatele na trh 
s byty. Zatímco opatření ve formě dotací bydlení a kompenzací jsou především krátkodobá, zajímavý 
je přístup, kdy město se stane zadavatelem případně na základě podmínek sociální odpovědnosti pro 
developery požaduje určitý daný podíl bytů fixovat jako sociální bydlení.   

Většina Evropy upřednostňuje cestu dotačních programů a vyhýbá se možnosti stavět. Zajímavou 
výjimkou a dobrým příkladem je ale rakouská metropole Vídeň, jejíž přístup popsaný v kapitole 
Vybrané příklady intervencí v zahraničí.  

Spolubydlení „young professionals“ 

Ve většině větších měst je obvyklé spolubydlení mladých, vzdělaných, vysoce kvalifikovaných 
profesionálů, mnohem méně často se z ekonomických důvodů vyskytuje bydlení jedna osoba – jeden 
byt, se kterým se v Česku někdy setkáváme. Dá se říct, že byty jsou v případě spolubydlení efektivněji 
využity.  

Přiměřený plošný standard a velikost pokoje ve vztahu k dispozici bytu 

V Česku je cca polovina bydlení realizována formou domu nebo dvojdomu případně spíše okrajově 
řadové výstavby (zdroj Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/images/b/be/Fig18_1.png). Ze statistik vychází na osobu spíše podprůměrný plošný 
standart vzhledem k jednotlivci, ale jsou zde velké výkyvy. Navíc je v Čechách legislativně zakotvena 
nutnost předsíně, která se v některých zemích nepovažuje za nutnou vzhledem k tomu, že společné 
prostory domu jsou vytápěny a akustický útlum lze zajistit kvalitními dveřmi. Záleží tedy na metodice 
výpočtu, kdy velikost bytu ne vždy stejným způsobem koreluje k obytné ploše obytné. Trendem ve 
výstavbě je zmenšování bytů při zachování počtu místností, tedy menší místnosti než v porevoluční 
výstavbě.  

„Průměrná plocha od roku 1961 v ČR roste. Porevoluční dohánění standardu bydlení vedlo společně 
s postupně rostoucím bohatstvím ke zrychlení růstu ukazatelů velikosti bydlení. Obytná plocha se tak 
za sledované období téměř zdvojnásobila na 70 m2. Za posledních dvacet let k tomu výrazně přispěl 
příklon domácností k výstavbě rodinných domů, kde obytná plocha z důvodu vyššího počtu místností 
je přirozeně vyšší. Ze srovnání napříč západní Evropou vyplývá, že velikost bytu v Česku zůstává nižší. 
Průměrná velikost bytu v Česku v roce 2012 byla ve městech 68 m2, v suburbiích 76 m2, na vesnicích 
89 m2, což je ves srovnání s Německem, Rakouskem i skandinávskými zeměmi méně. Z toho pohledu 
existuje ještě prostor pro růst velikosti obytné plochy. Dá se však očekávat, že ten se bude výrazně lišit 
napříč zájmovými skupinami a polohou výstavby. Průměrná velikost bytu roste s vyšším příjmem, 
přičemž v průměru větší nemovitost mají domácnosti, které nemovitosti vlastní. 

Důležitým jevem je patrná tendence ke zvyšování prostorového komfortu bydlení. … Rostoucí obytná 
plocha na osobu odráží realizovanou výstavbu, ale nelze z ní usuzovat, zda se jedná o rostoucí kvalitu 
bydlení z pohledu skutečných kvalit prostoru.“ (Kubicová 2018) 

Zelená architektura 

Velkým tématem dnešní doby je udržitelnost a šetrnost k životnímu prostředí. Toto téma je velmi 
obsáhlé a jeho úplné podchycení je nad rámec účelu zpracování této studie. Jedním z nejdůležitějších 
témat ve vztahu k bydlení je uvědomění, že bydlení, práce, doprava a také rekreace a volný čas jsou 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/b/be/Fig18_1.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/b/be/Fig18_1.png
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nedílný celek, který pokud se nebude řešit komplexně, nelze očekávat významné úspěchy. Jak je vidět 
i na příkladech ze zahraničí, všechny projekty s ambicí udržitelnosti pracují s mixem funkcí. Podobně 
jako je neudržitelná monokultura smrků je neudržitelné i monofunkční „sídliště“ tím, že nutí veškeré 
své obyvatele zajišťovat ostatní potřeby mimo svoje území. Pro vysvětlení pojem sídliště v tomto 
kontextu je použit jako okrsek primárně obytný bez toho, aby zajišťoval další funkce. I panelová sídliště 
měla lépe vyřešeno občanské, obchodní a rekreační zázemí než mnohdy nekoordinovaná výstavba, 
která proběhla po uvolnění trhu na okraji našich měst. Lze tedy říct, že monofunkční území je již 
překonanou formou, a cílem usilování by mělo být živé město s velkou mírou pestrosti. Architekt Pavel 
Hnilička v publikaci Sídelní kaše prokazuje, podobně jako před téměř sto lety architekt Pavel Janák, že 
kobercová zástavba monofunkcí rodinných domků, které již dávno ztratily svou hospodářsky výrobní 
funkci, je z hlediska udržitelnosti měst negativním jevem vzhledem k obtížné a nehospodárné 
obslužnosti hromadnou dopravou. Tento příklad se netýká tolik menších celků, kde je tato forma ještě 
udržitelná vzhledem ke krátkým docházkovým vzdálenostem a přítomnosti většiny běžných funkcí 
v dostupné vzdálenosti. Je tedy potřeba začít při úvahách u urbanistického uspořádání, a ne u zelených 
fasád. Zelená fasáda rodinného domku člověka, který denně dojíždí do zaměstnání v centru města 
automobilem, nevykompenzuje negativní vlivy umístění domu a osobní nastavení vztahu práce – 
bydlení. Na druhou stranu jsou zelené fasády v intravilánu města vhodným vertikálním doplněním 
podílu zelených ploch ve městě a je třeba je využívat zejména tam, kde není jiné možnosti zvýšení 
podílu zelených ploch dosáhnout. 

Příklady nástrojů na úrovni urbanistické:  

• Orientace vůči světovým stranám 

• Vytváření podmínek pro výměnu a čištění vzduchu ve městě (směrová orientace staveb, 
lokalizace stacionárních znečišťovatelů ovzduší na závětrné straně města apod.) 

• Opatření proti vzniku tepelného ostrova 

• Práce s vodou v krajině  

• Optimalizace dopravy s ohledem na rozmístění obyvatelstva a charakter zástavby 

• Průlehy a mokřady 

• Nakládání s odpady  

• Snaha zkrátit dojezdové vzdálenosti (zahušťování města) 

• Větší důraz na městskou hromadnou dopravu  

• Polyfunkčnost území, pěší pohyb po městě a cyklistika 

Příklady nástrojů na úrovni jednotlivých objektů: 

• Způsob výstavby: 

o Chytrá prefabrikace na základě matematického modelu 

o Nepálené cihly 

o Výstavba pomocí prefabrikace (rychlost, unifikace) 

o Výstavba s využitím principů přírodního stavitelství, např. hliněné omítky, nepálené 
cihly (mimo záplavové území, dodržení únosnosti), dřevo, kámen apod. 

• Energetika: 

o Fototermický ohřev vody 
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o Využití sluneční energie, zisků v interiéru v zimním období a naopak systém zastínění 
pro letní období (pevné slunolamy, mobilní žaluzie, hmota domu, pomocí vzrostlých 
stromů) 

o Malé vodní elektrárny 

o Úsporné LED osvětlení 

o Rekuperace a využití senzorické regulace a vzdáleného ovládání 

o Zelené fasády 

o Využití výhod zelených střech pro regulaci tepelných zisků 

• Hospodaření s vodou: 

o Využívání dešťové vody ve městě, např. její zachycování a využití k zavlažování 

o Využívání šedé odpadní vody 

Sdílená ekonomika 

Vliv sdílené ekonomiky je patrný především v dopravě (spolujízda atd.), ale též ve formě spolubydlení 
a pronájmů vlastního bytu v době cestování nebo pracovního pobytu apod. Trend bude do budoucna 
vzhledem k vysoké ceně tradičních nájmů růst. Očekává se, že se zvyšování tlaku na udržitelnost dojde 
k zvýšení požadavku na prodloužení záruk životnosti u většiny výrobků, což by mohlo výrazně ovlivnit 
jak výstavbu, tak ceny výrobků a tím chování jednotlivců. U odolnějších výrobků je předpoklad zvýšení 
jejich ceny a tím v extrému i příklon ke sdílené ekonomice (např. na západě běžnější sdílené prádelny, 
sdílené automobily atd.). 

2.5.3.2 Vybrané trendy specifické pro Česko 

Nevhodná skladba bytů 

Moc malé nebo moc velké byty mnohdy neodpovídají současnému stavu příslušné lokality. Tento jev 
se projevuje například na některých sídlištích, kde by byla poptávka po větších bytech, ale vzhledem 
k typizované výstavbě je jejich nabídka omezená, a naopak v centrech měst, kde je nedostatek malých 
bytů pro pracující singles. Problém přebytku nadstandardně velkých bytů v městských centrech řešila 
minulá doba dělením bytů na více jednotek (např. Vinohradské činžovní domy, Praha). Vzhledem 
k tomu, že centra měst mají značnou atraktivitu, pohybují se zde ceny převážně ve vyšších hladinách 
než na periferii a tím se byty stávají nedostupné pro životní styl spojený s centrálními polohami města. 
Částečně toto řeší forma obývání, spolubydlení. 

Ideální stav se liší podle lokalit. Zajímavý může být přístup uvažující domy, které kombinují více typů 
bydlení podle stoupajících pater. Vhodnou skladbou bytů v jednom domě nebo možností propojení 
sousedních bytů lze uspokojit potřeby široké skupiny obyvatel a v případě změny potřeb lze nalézt 
vhodný typ bydlení v rámci sousedství, čímž se prodlužuje kontinuita sousedství. 

Plocha bytu neodpovídající intenzitě užívání 

Malé množství lidí obývající nadměrně velký byt je časté u seniorů a singles. Toto téma je těsně spojeno 
s neochotou se stěhovat a měnit obydlí podle změny svého životního stylu. Zatímco například ve Finsku 
mladý člověk začíná v malém bytě, pro období rodiny s dětmi se přestěhuje do rodinného domu a na 
stáří se zase vrací do městského bytu, v Česku často obyvatelé lpí na místě a nepreferují stěhování. 

Složité a drahé technologie machine-a-habiter 

Nastupujícím trendem, který bude mít vliv na dostupnost bydlení, je zvýšení požadavků na komfort a 
bezpečnost staveb. Od výtahů, požárních hlásičů přes automatické větrání s rekuperací a čističky 
použité odpadní vody se z obytných domů stávají pomalu opravdové machine-a-habiter. Čím se 
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technologie stávají složitějšími, tím informovanějšího obyvatele vyžadují. Je tedy možné předpokládat, 
že v brzké době bude facility managment posilujícím odvětvím hned vedle automatické oddálené 
správy přes mobilní telefon. 

Složitý a dlouhý povolovací proces (zejm. územní a stavební řízení) 

Náročnost a složitost povolovacích procesů a stále se měnící právní prostředí spolu s množstvím 
dotčených orgánů státní správy a dotčených správců sítí, jejichž vyjádření je nutné, značně protahuje 
povolovací procesy. Co se týká období od zahájení do kolaudace většího obytného celku, 12 let 
představuje běžnou dobu, během níž dochází ke změnám na trhu i urbanistickým změnám daného 
sídla. S měnícími se technickými i morálními požadavky na obytné prostředí však často stavíme domy, 
které jsou v době nastěhování již zastaralé. K průtahům nepřispívá ani efekt NIMBY („not in my 
backyard“), který komplikuje nejen výstavbu, ale hlavně rozvoj infrastruktury. Lukrativní polohy 
v centru měst jsou často zablokovány střety zájmů a protichůdnými požadavky, výstavba pak 
dramaticky probíhá bez valné koordinace ve vztahu k urbanistické struktuře na okrajích měst, ne-li za 
hranicemi města. Například lze uvést Český Krumlov nebo jiná města s památkově chráněným jádrem, 
kde obava ze složitosti povolovacích procesů a možná omezení vede obyvatele k zástavbě předměstí a 
suburbánních lokalit. To však zpětnou vazbou umrtvuje centra měst, z nichž se stávají kulisy „fun city“ 
(termín použil architekt Miroslav Šik). 

Růst cen bydlení v důsledku rostoucích nároků a nákladů 

Se zpřísňováním požadavků a norem na emise, akustiku, větrání apod. roste cena nákladů. Zatímco 
dříve se stavěly na okrajích měst rozlehlé, ale nekvalitní (a dnes těžko prodejné) „paláce“, v současné 
výstavbě je zřejmý trend kvalitnější výstavby (vyšší náklady na pořízení a nižší náklady na provoz). To 
se ale nutně odráží v ceně novostavby. 

Vysoké nájemné a nedostatek nájemních bytů 

Obecně drahé nájemné související s tradicí vlastnického bydlení (v Česku neúměrně přeceňované a 
preferované), nedostupností hypoték a jiných půjček a drahými startovacími byty. Ve chvíli, kdy se 
vyplatí koupě vlastního bytu, tj. splátka hypotéky je nižší než nájemné, nelze se divit, že většina osob 
volí cestu vlastnického bydlení, od kterého si slibuje též zajištění na důchod. 

Investiční byty 

Velké množství bytů kupují noví vlastníci jako investici (např. pro své děti, jako formu důchodového 
spoření apod.), což prohlubuje nedostupnost bytů. Současně nebylo prokázáno, že další výstavba ve 
velkých městech zlevňuje ceny bytů. Vzhledem k rostoucímu kapitálu části společnosti se byt stal 
investičním nástrojem. Tento vývoj je ještě podpořen nastupujícím fenoménem ubytování typu AirBnB 
a obecným růstem objemu cestovního ruchu. 

Limity technické infrastruktury 

Častým problémem v Čechách je podcenění možností stávající sítě a nekoordinovanost stávajících sítí 
vyvolávající nutnost drahých a časově náročných přeložek. V souvislosti s bydlením a rozvojem bydlení 
je vždy nutné prověřit kapacity technické infrastruktury a v předstihu pečlivě plánovat hlavně 
dostatečný zdroj a tlak pitné vody, kapacitu kanalizační sítě a čističek a v neposlední řadě retence a 
vodní režim dešťové vody. V souvislosti s elektromobilitou vyvstává otázka kapacit elektrické sítě, dále 
slaboproudých rozvodů, bez kterých dnes o rozvoji nelze ani uvažovat. Naprosto zásadní je dopravní 
infrastruktura včetně cyklotras a pěších tras, MHD a její včasné vyřešení před zahájením výstavby. 

Nakládání s prázdnými domy 

Z důvodu vleklých majetkoprávních sporů a nedostatečných sankcí trpí mnohá města nemožností řešit 
situaci okolo prázdných domů, často v městských centrech. Toto je zčásti dědictví spekulativního 
nákupu nemovitostí cizinci nebo zdejšími firmami s podezřelou historií. Chátrající domy se po čase 
dostávají do dražeb, ale kvůli památkové ochraně a často komplikované zastavovací situaci zůstávají 
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pouze smutným mementem historie bez přínosu městu. Problém se týká velkého počtu měst od měst 
krajských až po maloměsta. Stávající legislativa v Česku neumožňuje z pozice města účinně řešit tento 
problém. 

Zahušťování a dělení pozemků za účelem výstavby 

Zejména v suburbánních územích, méně pak v intravilánech měst je patrná tendence zahušťování 
podporovaná také současnou teoretickou základnou vycházející z poměřování hustoty a efektivity 
(např. Hnilička: Sídelní kaše). Ekonomický tlak vede ke snižování průměrné plochy pozemků. Souvisí 
s narůstáním ceny pozemku, pokračující suburbanizací. Souvisí dále s dělením pozemků na menší a 
oddělováním pozemků zahrad jako stavebních ploch. Architekt Miroslav Šik na přednášce v CAMP 
Praha 09/19 trefně připomněl, že vývoj v Čechách se zpožděním kopíruje vývoj v západní Evropě a 
Americe, ale bohužel se nepoučuje z chyb. 

Výstavba viladomů na místě historických vil 

S růstem cen bytů a stavebních pozemků roste tlak na umisťování vícebytových jednotek v územích, 
pro které jsou přitom typické historické vily a rodinné domy, maximálně dvojdomy. Dochází tak 
k intenzifikaci zástavby spojené také s transformací původního charakteru zástavby. 

Transformace podvyužitých (původně zejména výrobních) ploch „brownfields“ na bydlení 

S úpadkem výroby, částečnou devastací průmyslu privatizací a tlakem na vymístění výrobních aktivit 
mimo vnitřní města (environmentální důvody, snadnější logistika a dopravní obslužnost) vzniklo 
v Čechách množství tzv. „brownfields“, tj. ploch s nedostatečnou intenzitou jejich využití. S růstem cen 
bytů, a tedy i atraktivit pozemků uvnitř měst, a také díky intervencím veřejného sektoru (např. státní 
program odstraňování starých ekologických zátěží) dochází k výstavbě na ploše původních výrobních 
celků (např. v Praze např. Waltrovka v Jinonicích, bývalá ČKD ve Vysočanech, bývalá Tesla 
v Hloubětíně). 

Deregulace nájemného 

Velká část obyvatel z deregulovaných bytů se v hlavních městech přesunula do širšího zázemí měst. 
Změnily se sousedské vazby a posílila se sociálně-prostorová stratifikace měst (gentrifikace centra 
atd.). 

Privatizace velké části městských bytů 

Města razantně snížila počet městských bytů, čímž sice došlo k narovnání tržního prostředí, ale 
současně města ztratila z velké části možnost zasahovat výrazněji do cen bydlení a poskytovat 
dostupné bydlení sociálně potřebným a ohroženým obyvatelům. Bohužel ani získané prostředky často 
nebyly investovány zpět do tohoto sektoru. 

Regulace a uzávěry výstavby v okrajových částech měst 

Z důvodu živelné výstavby a stavebního boomu bez výraznější koordinace v předchozích dekádách 
došlo v některých lokalitách k vyčerpání kapacit veřejné infrastruktury a inženýrských sítí. To vede 
k nemožnosti další výstavby bez patřičných veřejných investic. V některých případech růst měst 
dokonce téměř vyčerpal jakékoli prostorové rezervy (např. Mladá Boleslav). 

Růst počtu ubytoven 

V souvislosti s přehřátou ekonomikou a nedostatkem pracovní síly roste potřeba ubytovacích kapacit 
pro dočasné pracovníky, zahraniční pracovní síly apod. Ubytovny se mnohdy živelně rozšiřují do měst. 

Developerská výstavba bydlení pro seniory 

Vzhledem k nedostatečnému počtu míst ve státních zařízeních se kapitalizuje i trh s bezmocí a s různou 
mírou úspěchu vznikají domovy pro seniory a domovy Alzheimer. Soukromí investoři se ale podobně 
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jako státní správa potýkají s náročností provozu takových zařízení a nároky na personál, vznikají sítě 
provozovatelů často s vazbami do zahraničí. 

Developerská výstavba malometrážního bydlení a ubytoven 

Ve vztahu k aktuálnímu nedostatku určitého typu především manuálních pracovníků vzniká 
v některých regionech naléhavá potřeba ubytování dělníků. Architekt Miroslav Šik toto ne příliš 
populární téma shrnul do: „My chtěli pracovní sílu a dostali jsme LIDI!“ V současnosti vzniká naprosto 
nekoordinovaná výstavba a přestavba objektů s cílem naplnit požadavky agentur na regenerovanou 
pracovní sílu. Lidé často bez konkrétní příslušnosti k zaměstnavateli putují po Česku pod dresem 
agentur a spolupodílí se na každodenním chodu společnosti ale bez adekvátních zdravotnických 
zařízení a rekreačních možností. Cílem je tyto pohyby zmapovat a pochopit, nevylučovat z tématu 
bydlení jeho okrajové formy. 

Družstevní a komunitní bydlení 

Družstevní bydlení má v Česku významnou historii, ale kvůli větší komplikovanosti procesu a 
nepraktičnosti pro investiční účely není využíváno v takové míře, která by výrazně ovlivnila trh s byty. 
Přesto je inspirativní cestou ve chvíli, kdy se výstavby kvůli vysokým cenám beztak posouvá na prstenec 
okolo větších měst. 

„Tlak na náklady je totiž u družstevních bytů vysoký. Družstva z principu nevytvářejí zisk, a proto se 
snaží co nejvíc snižovat provozní náklady. To je také důvodem, proč družstevní výstavba vzniká 
primárně v okrajových částech měst, kde jsou nemovitosti levnější. Jinak je podle něj soužití obyvatel 
v družstevních bytech jednodušší než v klasickém sdružení vlastníků jednotek. Problémové členy 
družstva je totiž možné vyloučit, přičemž toto vyloučení je spojené se ztrátou části vložených finančních 
prostředků.“ (Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/developer-druzstvo-bydleni-vystavba-
nemovitost-hypoteka.A181214_182421_ekonomika_mato) 

V Česku se v posledních letech objevilo několik projektů (zatím spíše ojedinělých) podporujících rozvoj 
družstevního bydlení ze strany veřejného sektoru. Příkladem je založení bytového družstva Družstevní 
bydlení pro mladé, mezi jehož zakladateli je Statutární město Brno a které umožňuje pořízení 
družstevního bydlení mladým obyvatelům. 

Městské/rodinné startovací bydlení 

V Česku je častý trend, kdy mladé rodiny začínají v městském nájemním bytě a poté usilují o vlastní byt 
nebo dům. Městský nájem je zpravidla výhodnější a umožňuje našetřit základ na komerční hypotéku. 
Podobnou funkci plní i bydlení v domě rodičů atp. 

2.5.3.3 Vybrané příklady dobré praxe z Česka 

Brno: housing first 

 „Housing First, tedy bydlení především nebo také nejdřív bydlení je metoda využívaná k pomoci lidem 
bez domova, kteří potřebují komplexní podporu. Jedná se o inovativní metodu, která v posledních 
letech zdomácňuje i v českém prostředí. Podstatou metody je poskytnout lidem bez domova 
standardní bydlení bez předchozí léčby či “tréninku” a současně jim poskytnout potřebnou pomoc dle 
jejich individuálních potřeb. Metoda poskytnutí bydlení takovým způsobem je pravděpodobně tou 
nejdůležitější inovací v plánování služeb pro řešení bezdomovectví za posledních třicet let. (Zdroj: 

https://socialnibydleni.org/slovnik-pojmu/housing-first-bydleni-predevsim) 

Koncept Bydlení především je vytvořen pro osoby, které potřebují intenzivní sociální podporu, aby byly 
schopné opustit situaci bezdomovectví. Mezi cílové skupiny, kterým Bydlení především pomáhá, patří 
lidé bez domova s vážným duševním onemocněním či vážnými diagnózami, drogově či alkoholově 
závislí lidé bez domova a dále lidé bez domova ve špatném zdravotním stavu, s omezujícími chorobami 

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/developer-druzstvo-bydleni-vystavba-nemovitost-hypoteka.A181214_182421_ekonomika_mato
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/developer-druzstvo-bydleni-vystavba-nemovitost-hypoteka.A181214_182421_ekonomika_mato
https://socialnibydleni.org/slovnik-pojmu/housing-first-bydleni-predevsim
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a postiženími. Bydlení především se ukázalo být efektivní také pro osoby, které zakoušejí dlouhodobé 
či opakované bezdomovectví a které postrádají i sociální podporu, tzn. pomoc přátel či rodiny, a nejsou 
součástí žádné komunity. 

Bydlení především poskytuje lidem bez domova vysokou míru možnosti volby a kontroly. Výzkumy v 
USA, Kanadě a Evropě ukazují, že pokud program naplňuje principy Housing First, úspěšnost je vysoká 
a ukončuje bezdomovectví u nejméně osmi lidí z deseti. 

Základní principy tohoto přístupu jsou: 

• Rychlý přístup ke standardnímu bydlení bez přípravy. 

• Možnost volby a kontroly pro uživatele služeb. 

• Poskytování bydlení a podpůrných služeb je oddělené. Služby jsou poskytovány na bázi 
dobrovolnosti.  

• Přístup se orientuje na zotavování (vč. komunitní integrace a desegregace). 

• Přístup je založený na principu harm reduction. 

• Robustní podpora a aktivní zapojení bez donucení. 

• Flexibilní podpora je klientům poskytována tak dlouho, jak potřebují. 

• Housing first je určeno pro ty nejohroženější, zejména pro lidi s potřebou komplexní podpory. 

Brno: družstevní bydlení pro mladé 

Bytové družstvo „Družstevní bydlení pro mladé“ bylo založeno soukromými firmami a Statutárním 
městem Brnem za účelem poskytování bytových potřeb svých členů. Nabídka je určena mladým 
obyvatelům Brna s příjmovou úrovní odpovídající nižší střední třídě (tj. relativně zajištěné domácnosti, 
které však nedosáhnou na běžnou komerční hypotéku). Projekt nabízí bydlení v několika lokalitách 
v Brně a byty dispozic 2kk, 3kk nebo 4kk. 

„V rámci tohoto projektu Statutární město Brno ze své pozice formou zřízení tohoto bytového družstva 
a jeho následné správy zajišťuje cílové skupině obyvatel možnost pořízení bydlení, a to jako odpověď 
na potřebu naléhavého řešení bytové koncepce na území města. Statutární město Brno potom jako 
garant celého projektu poskytuje družstvu výhody oproti jiným družstvům či jiným formám bydlení, 
které se projevují jak ve výsledné ceně družstevního bydlení, tak v jeho komfortu. Statutární město 
Brno jako jeden za zakladatelů je tak klíčovým subjektem pro fungování bytového družstva a je 
garantem, že bytové družstvo založené v rámci tohoto projektu bude skutečně naplňovat svůj účel a 
nebude sloužit třetím osobám ke generování zisku, naopak že bude levnější variantou družstevního 
bydlení pro osoby, jež nedosáhnou na klasický hypoteční úvěr. V tomto směru je potom Statutární 
město Brno garantem lepších podmínek ať již vyjednaných s bankou, či dodavateli družstva, zejména 
činností spojených s výstavbou bytového domu.“ (Zdroj: https://www.brno.cz/sprava-
mesta/magistrat-mesta-brna/usek-3-namestka-primatorky/bytovy-odbor/druzstevni-bydleni-pro-
mlade/.) 

Praha: iniciativa Prázdné domy mapující nevyužití objekty 

Iniciativa vznikla za účelem upozornit na nevyužité kapacity a kvality stávající stavební substance. 
„Jsme přesvědčeni, že postavený dům nemá být prázdný. Dlouhodobě prázdný dům představuje pro 
svou lokalitu potíže, přitahuje negativní sociální jevy a snižuje hodnotu okolních nemovitostí. Zastavují 
se nové a nové plochy, přitom v centrech měst čekají na své využití prázdné nemovitosti.“ (citováno 
z webu projektu https://prazdnedomy.cz/) 

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-3-namestka-primatorky/bytovy-odbor/druzstevni-bydleni-pro-mlade/
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-3-namestka-primatorky/bytovy-odbor/druzstevni-bydleni-pro-mlade/
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-3-namestka-primatorky/bytovy-odbor/druzstevni-bydleni-pro-mlade/
https://prazdnedomy.cz/
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Dolní Břežany: provazba rozvoje bydlení a pracovních příležitostí 

V Dolních Břežanech se starostovi podařilo nastartovat nezvykle vitální rozvoj. Zčásti tomu prospěla 
jeho profesní kariéra a kontakty ve vědeckých kruzích a schopnost strategického myšlení, díky kterým 
se mu podařilo vybudovat společnými silami s velkým množstvím profesionálů ELI laserové centrum. 
Tato velká změna spolu s neústupným, ale pozitivním přístupem ve vyjednávání podmínek 
s developery se odrazila na dalším rozvoji města, které přílivem „mozků“ dostalo pozitivní impuls a 
pákovým efektem se posiloval pozitivní směr rozvoj. Dolní Břežany jsou ukázkou toho jak úspěch a 
dobrá dlouhodobá strategie spolu s kontinuitou budí další úspěch a mají v dlouhodobém horizontu 
posilující efekt na lokalitu i její zázemí.  Spojením témat práce a bydlení místo jejich oddělování bylo 
v tomto případě klíčem k úspěchu. Na laserové pracoviště navázal pivovar, rozvoj parkových úprav, 
nová výstavba a rekonstrukce centra města, zkvalitňování veřejného prostoru. Lze tedy v zjednodušení 
říct, že byl prokázán jev, kdy špičkové pracoviště a příliv inteligence umožní rekonstrukci a výstavbu 
komerční, je ale nutné na druhé straně připravit město na zvýšení cen a investovat také do městských 
bytů jinak je pozitivní efekt také spojen s negativy gentrifikace. 

2.5.3.4 Vybrané příklady intervencí ze zahraničí 

V následující podkapitole jsou stručně popsány příklady intervencí v oblasti bydlení probíhající 
v zahraničí. Jedná se o příklady, které nutně nemusí přinášet pouze pozitiva, a naopak mohou být 
některými občany a subjekty vnímány kontroverzně. 

Spojené království, Španělsko: právo užívat prázdné obytné budovy za splnění určitých 
podmínek 

Británie, Španělsko, Tenerife a další státy mají v legislativě zaneseno umožnění využívat nevyužité 
objekty k bydlení. Dochází tím k návratu investované energie do koloběhu bez ztráty vlastnického 
práva nebo zvláštních sankcí vlastníkovi. Tento způsob užívání je úzce spjat s komunitním bydlením a 
má spíše přechodný charakter. Pro lokalitu může být přínosem (zemědělské komunity osidlující 
zchátralé farmy na Španělském venkově, umělecké kolonie) ale i negativem (útočiště závislých osob a 
posilování patologických struktur).  

Nizozemsko: vysoké zdanění nemovitostí a tzv. ekologické daně 

Nizozemí se daňovou reformou z roku 2001 pokusilo stimulovat společnost směrem, který má ve svém 
důsledku dopad právě i na bydlení. Cílem změn bylo posílení nizozemské mezinárodní 
konkurenceschopnosti a simulace zaměstnanosti. Daňové zatížení se odebralo od zátěže pracovní síly 
a rozprostřelo se do větší šíře reflektující udržitelný rozvoj zavedením zátěže omezující plýtvání zdroji 
a produkcí nadměrného odpadu (zdanění čerpání podzemní vody, zdanění pohonných hmot). Součtem 
těchto opatření lze ovlivnit chování společnosti, protože když je něco drahé, lidé začnou měnit svůj 
přístup včetně způsobu dopravy a bydlení. Pokud platím z nemovitosti vysokou daň, jsem vysoce 
motivován ji efektivně využívat. 

(Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/danovy-system-v-nizozemsku/) 

Aspern: výstavba „smart city“ 

„Vídeň je podle OSN na prvním místě žebříčku hodnotícího kvalitu městského života a je rovněž v čele 
10 „nejinteligentnějších“ měst na světě. Rakouská metropole však nechce usnout na vavřínech, proto 
hodlá své negativní působení na životní prostředí i nadále zmenšovat. Seestadt Aspern, vídeňské 
předměstí nacházející se na severovýchodě města, již několik let boří mýty o běžných městských 
periferiích. Na místě původního letiště vzniká město budoucnosti, které využívá nejmodernější 
technologie k tomu, aby svým obyvatelům zajistilo co nejpříjemnější život. Naplno zde ožívá koncept 
chytrého města. 

https://www.mesec.cz/clanky/danovy-system-v-nizozemsku/
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Původně samostatná obec Aspern byla začleněna do města Vídně v roce 1905. Na místě vzniklo roku 
1912 letiště, které bylo až do konce 2. světové války využíváno jako vídeňské vojenské a komerční 
letiště. Na ploše bývalého letiště o rozloze 2,4 km2 by mělo do roku 2028 vzniknout 10 500 bytů a 
celkový počet obyvatel se odhaduje na 20 000. Budovy budou sloužit k rozmanitým účelům – jako 
obytné jednotky, kanceláře, obchody, vzdělávací střediska, výzkumné laboratoře či průmyslové 
továrny. Podle plánu se výše investic vyšplhá až na 5,5 miliard eur. 

Projekt zaštiťuje a finančně podporuje joint venture ASCR – Aspern Smart City Research, v němž se 
spojili město Vídeň, developer Wien 3420, podniky veřejných služeb (Wien Energie a Wiener Netze) a 
Siemens. 

Výzkumníci ze společnosti Siemens v Aspernu hledají rovnováhu mezi spotřebovanou energií a 
maximální energetickou účinností. Siemens pro tyto potřeby sestavil „balíček“ skládající se z 
technologií pro řízení spotřeby energie v inteligentních budovách, řešení pro sítě nízkého napětí 
(distribuční soustavy od transformátorů až po jednotlivé budovy a byty) a řešení pro správu velkých 
dat včetně vytvoření speciálního městského datového centra. 

Idea projektu stojí na schopnosti vzájemné komunikace systémů. Klíčové jsou dva – Siemens Building 
Energy Management System, který měří využití elektřiny v budově a Siemens Energy Pool Manager, 
fungující jako rozhraní mezi jednotlivými budovami a distribučním systémem. Sleduje se například 
spotřeba energie, kvalita vzduchu či teplota v místnosti. Tyto údaje se shromažďují a porovnávají s 
údaji získanými z distribuční sítě. Síť nízkého napětí, kterou tvoří 12 trafostanic a 23 transformátorů s 
různými typy technologií, je vybavena přibližně 100 senzory a 500 smartmetry, které v reálném čase 
dodávají informace o jejich aktuálním stavu. 

Kromě optimalizace spotřeby energie v samotných budovách se výzkum zaměřuje také na možnosti 
budov dodávat energii do sítě. Za účelem výměny většího množství informací se vyvíjí speciální 
komunikace a IT architektura, která rovněž poskytuje značný prostor pro data a obchodní analýzy.“ 

(Zdroj: https://w5.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/microsites/aspern/pages/aspern.aspx) 

Graf 24: Město Aspern v Rakousku 

 
Zdroj: https://w5.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/microsites/aspern/pages/aspern.aspx 

 

 

https://w5.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/microsites/aspern/pages/aspern.aspx
https://w5.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/microsites/aspern/pages/aspern.aspx
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Rusko: Komunální byt  

Komunální byt je na rozdíl od komunitního bydlení ruským státem vlastněný byt, v němž státní orgány 
v souladu s normativy na obytnou plochu připadající na osobu ubytovávají nájemníky bez ohledu na 
jejich rodinný stav, společenské postavení či charakter bytu.  Zpravidla bydlí v komunálním bytě několik 
rodin nebo jednotlivců. Každá rodina nebo osamocená osoba má jeden nebo několik pokojů a společně 
užívají příslušenství, jako je koupelna, toaleta, kuchyně a také chodbu a předsíň. 

Tato forma bydlení existuje v Rusku od 19. století, rozšířila se v období sovětského Ruska jako průvodní 
jev industrializace a přetrvává dosud. 

Příklad je zde uveden nikoli jako ideální forma bydlení, ale jako jedna z možností, jak lze řešit případný 
krizový nedostatek bytů i když za cenu omezení na straně uživatele. Například v Petrohradě je tento 
typ bydlení velmi rozšířený. 

Německo, Francie, Švýcarsko: družstevní a komunitní bydlení 

Družstevní bydlení je založeno na skupině družstevníků se vkladem, kteří se spolupodílejí na vzniku 
návrhu, staví, užívají a též udržují a opravují bytový komplex. Výhodou družstevního stavění je, že byty 
jsou navrženy podle představ družstevníků a často vznikají i doplňkové funkce typu sdílených místností 
pro oslavy, altány, společné kuchyně. Tím, že družstevníci jsou vzájemně vázáni smlouvou, je 
jednodušší dojít k dohodě podle předem nastavených pravidel. Je zde také aspekt sousedství, protože 
družstevníci často spolupracují již ve fázi projektu a lépe se tak seznámí. 

Komunitní bydlení (německy Wohngemeinschaft, také sdílený pronájem) je forma bydlení více osob, 
většinou nezávislých, bez příbuzenského vztahu, v jednom bytě nebo domě, které využívají společně 
prostory příslušenství, například kuchyň a koupelnu. Protože se takto využívá standardní byt, nelze 
komunitní bydlení zaměňovat s užíváním komunálních bytů, které jsou k tomuto účelu stavebně 
upraveny. V současné době je komunitní bydlení nejvíce rozšířeno v Německu, v Rakousku a 
ve Švýcarsku. 

Švýcarsko, Lausanne: Plaine du loup 

Na 35 hektarech navržená část města pro 6700 obyvatel a 4000 pracujících s prvky družstevního 
bydlení. V rámci urbanistického návrhu je počítáno s cyklostezkami, zelení a zapojením obnovitelných 
zdrojů. 

(Zdroj: https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/paysage/dossiers/magazine-environnement-vivre-

ville/ensembles-residentiels-durables--nos-villes-en-mutation/plaines-du-loup-in-lausanne--vd---la-
metamorphose-de-35-hectares.html) 
 

Německo, Mnichov: Freiham Nord 

Na 350 ha navržena čtvrť pro 25 000 obyvatel a 15 000 pracujících. 

(Zdroj: https://www.muenchen.de/rathaus/Freiham/Info.html) 

Německo, Hamburk 

Obytné domy u vodního prvku realizované formou družstevní výstavby. 

(Zdroj: https://www.neu-allermoehe.de/wohnen/) 

Švýcarsko, Curych: Hunziker areal 

Výstavba kombinující práci a bydlení vznikla kolem roku 2015 a podílelo se na ní množství různých 
architektů čímž byla splněna pestrost okrsku. 

(Zdroj: https://www.mehralswohnen.ch/) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komun%C3%A1ln%C3%AD_byt
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsko
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/paysage/dossiers/magazine-environnement-vivre-ville/ensembles-residentiels-durables--nos-villes-en-mutation/plaines-du-loup-in-lausanne--vd---la-metamorphose-de-35-hectares.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/paysage/dossiers/magazine-environnement-vivre-ville/ensembles-residentiels-durables--nos-villes-en-mutation/plaines-du-loup-in-lausanne--vd---la-metamorphose-de-35-hectares.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/paysage/dossiers/magazine-environnement-vivre-ville/ensembles-residentiels-durables--nos-villes-en-mutation/plaines-du-loup-in-lausanne--vd---la-metamorphose-de-35-hectares.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Freiham/Info.html
https://www.neu-allermoehe.de/wohnen/
https://www.mehralswohnen.ch/
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Švýcarsko, Kalkbreite 

Kalkbreite cooperative založeno 2007 je družstvem vycházejícím z Klakebreite association. Vyjma 
zainteresovaných obyvatel a potenciálních nájemníků byly jako zakládající členové zahrnuty také dvě 
skupin tzv. „cooperatives“ Deieck a Karthago které dosud se skupinou udržují blízkou spolupráci. 
Kalkbreite Cooperative má širokou základnu hlavně v obvodech Curychu 3, 4 a 5 která v prosinci roku 
2017 čítala asi 1500 členů. Je též součástí platformy kooperativ, tj. sdružení, které se zabývá zaváděním 
nových nápadů a námětů ve věci rozvoji městského života. 

V současnosti družstvo vlastní Klakbreite obytnou a obchodní budovu s 97 obytnými jednotkami a 
množstvím obchodů, dále malý návštěvnický dům (10 pokojů) a pronajímatelné zasedací místnosti. 
Druhým projektem je Zollhaus s 56 obytnými jednotkami a množstvím dalších komerčních prostor. 
Tento projekt by měl byl dokončen v roce 2020. 

 (Zdroj: http://www.baugruppe.cz/index.php?page=baugruppe.cz, https://www.kalkbreite.net/) 

Kanada: podpora výstavby levných nájemních domů a modulová výstavba 

Každou noc se v Ontariu 12 000 lidí ocitne ve stavu bezdomovectví. Napříč Kanadou je toto číslo cca 
30 000. Tito lidé jsou v zoufalé situaci, ale potřeba dostupného bydlení je mnohem širší a zahrnuje 
seniory, studenty, původní komunity a rodiny, které jsou neúměrnými nájmy vzhledem k své situaci 
vytlačeni z běžného bytového trhu. 

V Ontariu, ONPHA a Co-operative Housing Federation of Canada (Ontario region) odhaduje, že 
v příštích 10 letech bude třeba cca 69 000 dostupných pronajímatelných domů. Z toho 29 000 domů 
pro korekci stávajícího deficitu a 4 000 nových domů ročně ve formě startovních bytů. Dalších 30 000 
podpůrných azylových domů bude potřeba navíc. 

V Kanadě je tradice levných montovaných domů ze dřeva, která se přenesla do modulárních 
konstrukcí. Rychlost a efektivní poskytnutí řešení spolu s tradicí prefabrikace daly vzniknout fenoménu 
modulové výstavby. Pro vládu, instituce, neziskové poskytovatele bydlení, obchodní společnosti a 
komunity je tato „levná cesta“ způsobem, jak rychle reagovat na výkyvy a krize. 

(Zdroj: https://www.nrb-inc.com/modular-construction-blog/modular-construction-the-perfect-fit-for-

affordable-housing/) 

Německo a Španělsko: zastropování cen nájmu 

Spolkový sněm SRN v roce 2015 schválil zákon, podle něhož nemůže pronajímatel inkasovat nájem o 
více než 10 procent vyšší, než je cenový průměr dané lokality.  

(Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/byty-najem-evropa-metropole-mesto-narust-cena-airbnb-

turismus-nemovitost.A190601_479579_eko-zahranicni_mato) 

Obzvlášť prudký nárůst nákladů na bydlení zaznamenalo v posledních letech Španělsko. S vysokými 
nájmy se nyní potýkají hlavně turisticky atraktivní Barcelona a Madrid. Levicový kabinet premiéra Pedra 
Sáncheze schválil v březnu letošního roku zákon, který mimo jiné omezil roční navýšení nájmu ve 
smlouvě. Pronajímatel jej nyní může zvednout maximálně o míru inflace, která je v zemi na úrovni 
zhruba 1,5 procenta. Účelem tohoto opatření bylo omezit destruktivní vliv krátkodobých pronájmů na 
běžný život v centrech měst. Kořeny problému sahají do roku 2008, kdy s příchodem krize velké 
množství lidí přišlo o byty a nemovitosti a bylo nuceno se přestěhovat do nájmu nebo k rodičům. Byty 
následně připadly bankám nebo investičním skupinám, které se chopily příležitosti výhodné investice. 
Tím se velká část bytového fondu dostala pod správu nadnárodních subjektů a v synergii s turistickou 
atraktivitou místa (efekt „fun city“) vzrostly nájmy do pro lokální obyvatele neúnosných výšek. 
Zastropování výše nájmu omezila zhoršování problému, ale vzhledem k lukrativním neregulovaným 
příležitostem typu AirBnB lze předpokládat, že z části bytového fondu se stal de facto hotel a tento 
stav bude obtížné zvrátit ve prospěch živého obyvatelného města.  

http://www.baugruppe.cz/index.php?page=baugruppe.cz
https://www.kalkbreite.net/
https://www.nrb-inc.com/modular-construction-blog/modular-construction-the-perfect-fit-for-affordable-housing/
https://www.nrb-inc.com/modular-construction-blog/modular-construction-the-perfect-fit-for-affordable-housing/
https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/byty-najem-evropa-metropole-mesto-narust-cena-airbnb-turismus-nemovitost.A190601_479579_eko-zahranicni_mato
https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/byty-najem-evropa-metropole-mesto-narust-cena-airbnb-turismus-nemovitost.A190601_479579_eko-zahranicni_mato
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Kroky typu zastropování vyvolají vždy negativní reakci trhu a investorů, pokles akcií firem působících 
na realitním trhu, jelikož dochází částečně k maření investice. Lze očekávat i scénář kdy v případě 
radikálního omezení nebo snížení nájmu dojde k hromadnému prodeji bytů a tím se dočasně ještě více 
zhorší nabídka pro ty, kteří na koupi nedosáhnou a jsou odkázáni na nájemní bydlení. Další negativní 
vliv na kvalitu bytového fondu při zastropování – regulaci byl patrný i v Česku kdy následkem netržních 
omezení obývali byty vyššího standartu lidé bez dostatečných prostředků k renovaci a kvalitní údržbě 
objektů. Na jedné straně tak vznikala pozoruhodně bohatá sociální skladba, na druhé straně ale zas 
chátrající bytový fond.  

Švýcarsko: podpora anti-gentrifikace 

Zvýhodněné bydlení v centru města, pokud nájemce souhlasí, že nebude vlastnit automobil. Opravy a 
rekonstrukce, dostavby a přístavby namísto novostaveb. 

Francie, Paříž: zdanění prázdných bytů 

Některá evropská města zavedla na prázdné byty zvláštní daň. Sazba například v Paříži činí 60 procent 
tržní hodnoty ročního nájmu („taxe sur les logements vacants“), přičemž ještě do roku 2017 byla tato 
přirážka 20 procent. Z daně jsou různé výjimky což činí systém méně přehledný. Například pokud práce 
na neobyvatelné nemovitosti převýší 25% daně, pokud majitel bez úspěchu prodává nebo pokud 
s nejlepší snahou nemůže obytnou jednotku pronajmout, což se adekvátně dokládá. Zdanění 
prázdných bytů ve výši 1 % ročně z hodnoty prázdného domu volil také Vancouver a výsledkem byl 
pokles počtu prázdných bytů pouze o cca 15 %. Do jisté míry může toto nepříliš populární opatření 
pomoci dostat na trh byty a domy které nejsou využívané, ale vzhledem k tomu, že u velkého množství 
nevyužitých nemovitostí jsou příčinou složité majetkoprávní vztahy často s přesahem do ciziny není 
toto řešení plošně účinné. Dále je problematické, že důvody nevyužívání nemovitosti jsou různé a tento 
způsob plošné daně je poměrně velkým zásahem do soukromí. Tento přístup je odůvodnitelný 
v případě velkoměst s velmi limitovaným rozvojem, kde jsou bytové podmínky natolik špatné, že i toto 
mírné procentuální zlepšení v souhrnném počtu přinese adekvátní přínos. 
 
(Zdroj: https://www.french-property.com/guides/france/finance-taxation/taxation/local-property-taxes)  

Irsko: sociální bydlení s regulovaným nájmem 

The Rebuilding Ireland Home Loan v Irsku je státem zaručená hypotéka pro prvokupce bytu zavedená 
v únoru roku 2018. Je určena pro občany, kteří mají zájem o vlastní bydlení a dosud žádné nevlastní, 
mají jako jednotlivci maximální roční příjem do 50000€ (u více žadatelů 75000€) a doloží, že jim nebyly 
bankami či stavebními spořitelnami nabídnuty dostatečné prostředky k financování bydlení.  
V současné chvíli je tento projekt hodnocen jako úspěšnější, než se původně očekávalo a je stále 
otevřen novým žadatelům. Umožňuje půjčku až 90% hodnoty rezidenční nemovitosti. Může být využito 
pro nákup nemovitosti i pro vlastní výstavbu. Jedná se o levnější hypotéku, než poskytují bankovní 
domy a umožní dosáhnout v závislosti na lokalitě na půjčky od 225 000€ do 288 000€.  

Ministr příslušného sektoru Mr Eoghan Murphy TD 24.června 2018 oznámil průběžné výsledky za rok 
2018 v „Summary of Social Housing Assessments (SSHA)“. Program má dle oficiálních autorit úspěch 
s ohledem na 16% pokles v počtech žadatelů o sociální byty. Přesto Irsko neztrácí ze zřetele cíl posílit 
výstavbu sociálních bytů a snížit stávající počet cca 70 000 domácností s neuspokojenou potřebou 
adekvátního bydlení. Důvodem těchto kroků bylo zjištění, že soukromý trh tento problém nevyřeší a 
země se potýká s bezdomovectvím a nedostatkem startovních bytů. Pochybnosti panují ohledně 
financování, protože objem vydaných financích již výrazně překročil očekávanou částku (během 
prvních třech měsíců bylo vyčerpáno 50 mil. EUR z celkové částky 200 mil. EUR vyhrazené na tři roky 
trvání programu). 

 (Zdroj: https://rebuildingireland.ie/;https://www.agriland.ie/farming-news/rebuilding-ireland-home-loan-

scheme-a-huge-success/;http://rebuildingirelandhomeloan.ie; https://www.independent.ie/business/personal-

https://www.french-property.com/guides/france/finance-taxation/taxation/local-property-taxes
https://rebuildingireland.ie/
https://www.agriland.ie/farming-news/rebuilding-ireland-home-loan-scheme-a-huge-success/
https://www.agriland.ie/farming-news/rebuilding-ireland-home-loan-scheme-a-huge-success/
http://rebuildingirelandhomeloan.ie/
https://www.independent.ie/business/personal-finance/rebuilding-ireland-all-you-need-to-know-about-the-loan-scheme-wouldbe-buyers-are-finding-it-difficult-to-take-advantage-of-37296384.html
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finance/rebuilding-ireland-all-you-need-to-know-about-the-loan-scheme-wouldbe-buyers-are-finding-it-
difficult-to-take-advantage-of-37296384.html, 

https://rebuildingireland.ie/news/minister-murphy-announces-16-drop-in-the-number-of-families-and-
individuals-waiting-for-a-social-housing-home/) 

Francie: státem dotované nízkonákladové bydlení 

HLM Paříž je státem dotované stavění soukromým investorem. Paříž řešila potřebu výstavby 
v 50.letech (příliv pracovníků z kolonií) státem dotovanou developersky realizovanou výstavbou pod 
státním dozorem. Sice bylo částečně efektivní, ale pojilo se s množstvím korupčních afér kvůli 
propojení s financováním politických stran.  

(Zdroj: https://architizer.com/blog/inspiration/collections/social-housing-in-paris/) 

Rakousko, Vídeň: velké množství městem vlastněných bytů 

Vídeň je městem se stoletou tradicí výstavby bytů ve vlastnictví města. Přísná regulace ze strany vedení 
města, které před rokem přijalo novelu stavebních předpisů, kvůli které musí stavebníci ve většině 
bytových projektů vyčlenit alespoň dvě třetiny plochy pro sociální bydlení. Město Vídeň vlastní 220 
tisíc bytů, v dalších dvou stech tisíc se platí regulované nájemné. Žije v nich 60 procent z celkového 
počtu okolo 1,9 milionu obyvatel rakouské metropole. Do roku 2100 by měl počet obyvatel Vídně 
přesáhnout 2,3 milionu, uvádí rakouský statistický úřad (STAT). 

Koupě bytu je ale oproti pronájmu výrazně dražší. Cena za metr čtverečný v centru města vyjde podle 
Numbeo v průměru na 6,9 tisíce dolarů (160 tisíc korun). Mimo centrum pak na 4,2 tisíce dolarů (97,6 
tisíc korun) za metr čtvereční. Životní náklady ve Vídni jsou o 40 procent vyšší než v Praze. Nicméně 
kupní cena za metr čtvereční je podle Numbeo v Praze nižší. Průměrná cena je v centru Prahy 124 tisíc 
korun, mimo centrum 82 tisíc korun. 

Byty jsou dostupné široké skupině obyvatel – jsou rozptýlené rovnoměrně po celém městě, nevznikají 
ghetta nebo no-go zóny. Vedle sebe tak bydlí lidé z vyšších i nižších sociálních vrstev. 

Důvodem stabilních cen je přísná regulace ze strany vedení města, které před rokem přijalo novelu 
stavebních předpisů, kvůli které musí stavebníci ve většině bytových projektů vyčlenit alespoň dvě 
třetiny plochy pro sociální bydlení. Město Vídeň vlastní 220 tisíc bytů, v dalších dvou stech tisíc se platí 
regulované nájemné. Žije v nich 60 procent z celkového počtu okolo 1,9 milionu obyvatel rakouské 
metropole. Do roku 2100 by měl počet obyvatel Vídně přesáhnout 2,3 milionu, uvádí rakouský 
statistický úřad (STAT). 

Shrnutí 

➢ Pro různé skupiny obyvatel jsou různá měřítka prestiže bydlení, ale obecně v Česku převládá 
přístup považovat vlastnické bydlení za prestižnější než nájemní nebo dokonce na ubytovně. 
Na příkladech z Česka a zahraničí se ukazuje, že žádoucí je co největší diverzita bydlení 
z hlediska vlastnictví, architektonického provedení, velikosti bytových jednotek atd., a to jak 
v jednotlivých lokalitách, tak i na úrovni města jako celku.  

➢ V Česku probíhá dorovnávání s vývojem v tradičních tržních ekonomikách. 

➢ Nebylo prokázáno, že nová tržní výstavba vyřeší problémy s bydlením podobně jako nová 
dopravní cesta nesníží intenzitu dopravy, úspěšné příklady ze zahraničí ukazují, že sociálně 
podpůrná složka je vždy potřebná k vyvážené situaci a ideálnímu mixu 

https://www.independent.ie/business/personal-finance/rebuilding-ireland-all-you-need-to-know-about-the-loan-scheme-wouldbe-buyers-are-finding-it-difficult-to-take-advantage-of-37296384.html
https://www.independent.ie/business/personal-finance/rebuilding-ireland-all-you-need-to-know-about-the-loan-scheme-wouldbe-buyers-are-finding-it-difficult-to-take-advantage-of-37296384.html
https://rebuildingireland.ie/news/minister-murphy-announces-16-drop-in-the-number-of-families-and-individuals-waiting-for-a-social-housing-home/
https://rebuildingireland.ie/news/minister-murphy-announces-16-drop-in-the-number-of-families-and-individuals-waiting-for-a-social-housing-home/
https://architizer.com/blog/inspiration/collections/social-housing-in-paris/
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➢ Ke kvalitní bytové výstavbě většího měřítka je třeba vysoká míra zainteresovanosti vedení 
města ve věci zadání a projednání územních studií a regulačních plánů. 

➢ Nové městské byty musí být kvalitní a dlouhodobě udržitelné 

➢ Je vhodné využít zkušeností ze zahraničí a podpořit alternativní formy výstavby a bydlení 
(družstevní, komunitní bydlení, sociální služby v terénu, spolubydlení starších občanů) 

➢ Průtahy stavebního řízení způsobují výraznější morální a technické zastarávání stavby ještě 
před jejím uvedením v použití, než kdyby stavební řízení mělo standardní délku. S ohledem na 
tento fakt je vhodné uvažovat o možné konvertibilitě typologií a predikovat sociální dopady 
výstavby včetně související občanské vybavenosti 

➢ V soudobém přístupu k návrhu obytných celků se více uplatňují „zelené“ přístupy, a to hlavně 
v celkovém urbanistickém návrhu, tj. důraz na retenování vody v krajině a její využití pro 
rekreaci, využití vzrostlých stromů a zelených fasád ke zlepšení klimatických podmínek a 
eliminaci efektu tepelného ostrova 

➢ Zdanění prázdných bytů, státem zaručené půjčky, zastropování nájmu atp. jsou podpůrné 
nástroje k řešení bytového nedostatku, ale nelze jimi nahradit výstavbu městských a obecních 
bytů 

➢ Developerská výstavba je nutná a přínosná, ale pro stanovení podmínek potřebuje silného 
partnera určujícího veřejné zájmy a nástroje jako územní studie, plánovací dohody, 
kompenzace. Město musí vědět co po developerovi chce 
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2.6 PŘEHLED A CHARAKTERISTIKA LOKALIT NA ÚZEMÍ MĚSTA 

URČENÝCH PRO ROZVOJ BYDLENÍ 

V této kapitole je vyhotoven stručný přehled s charakteristickou rozvojových lokalit určených pro 
rozvoj bydlení. Přehled vychází z Návrhu Územního plánu Pardubice ve stavu z r. 2018 (dále Návrh ÚPD 
2018). Při charakteristice lokalit byl kromě podkladů z Návrhu ÚPD (2018) využíván i dálkový průzkum 
země, katastr nemovitostí a dále byly využívány informace o jednotlivých plochách dostupné na 
internetu. 

2.6.1 Přehled lokalit určených pro rozvoj bydlení 

V Návrhu ÚPD (2018) je vymezeno cca 173 rozvojových ploch pro bydlení a pro smíšené obytné využití. 
Velká část těchto ploch má malou výměru a je určena řádově pro několik rodinných domů. V tomto 
přehledu není účelné popisovat všechny navržené plochy, ale především plochy s vyšší teoretickou 
kapacitou z hlediska počtu bytových jednotek. Následující tabulka poskytuje přehled rozvojových ploch 
určených k bydlení, kde byla zpracovatelem Návrhu ÚPD (2018) vyčíslena kapacita pro 30 a více 
bytových jednotek u rodinných domů a 200 a více bytových jednotek u bytových domů. V tabulce je 
uveden kód plochy podle Návrhu ÚPD (2018), katastrální území, kde je plocha (či její větší část) 
vymezena, teoretická kapacita ploch podle počtu b.j. v rodinných či bytových domech a kapacitě 
odpovídající teoretický počet obyvatel a charakteristika plochy.  

Tabulka 19: Přehled rozsáhlejších lokalit určených pro rozvoj bydlení 

Kód plochy k.ú. 

Teoretická kapacita 

Charakteristika počet b.j. poč. 
obyv. RD BD 

Plochy bydlení 

012-Z Lány na Důlku 31,5 34,7 91,9 greenfield, nerozparcelované 

049-Z Staré Čívice 34,8 34,8 92,2 greenfield, nerozparcelované 

060-P Trnová 54,6 54,6 144,7 greenfield, nerozparcelované 

069 a-Z Svítkov 33,1 33,1 87,7 greenfield, nerozparcelované 

069 b-Z Svítkov 34,8 34,8 92,3 greenfield, nerozparcelované 

122-Z Semtín 64,2 64,2 170,2 greenfield, nerozparcelované 

142-P Ohrazenice   705,9 1313,0 greenfield, nerozparc., počátek výstavby 

148-P Trnová 82,5 44,4 6266 greenfield, nerozparcelované 

158-Z Pardubice   419,9 781,0 greenfield, nerozparcelované 

160-Z Pardubice   669,5 1245,2 greenfield, nerozparcelované 

161-Z Pardubice 74,4 138,4 12652 greenfield, probíhá výstavba 

223 a-Z Pardubice   227,3 422,9 greenfield, nerozparcelované 

223f-Z Pardubice  865,6 1610,1 greenfield, nerozparcelované 

227-Z Pardubice 34,9 34,9 92,4 greenfield, nerozparcelované 

236-Z Pardubice 164,3 180,7 478,9 greenfield, částečně rozparcelované 

347 a-Z Nemošice 58,0 58,0 153,7 greenfield, nerozparcelované 
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Kód plochy k.ú. 

Teoretická kapacita 

Charakteristika počet b.j. poč. 
obyv. RD BD 

347 b-Z Nemošice 70,7 70,7 187,3 greenfield, nerozparcelované 

429-Z Pardubice 204,3 224,7 595,5 greenfield, nerozparcelované 

435-Z Pardubice 54,9 54,9 145,4 greenfield, nerozparcelované 

436-Z Pardubice 42,3 42,3 112,0 greenfield, nerozparcelované 

443-Z Pardubice 76,0 76,0 201,4 greenfield, nerozparcelované 

445-Z Pardubice 123,4 135,7 359,6 greenfield, nerozparcelované 

459-Z Pardubice 98,8 98,8 261,8 greenfield, nerozparcelované 

486-Z Pardubice  119,7 222,7 greenfield, nerozparcelované 

Plochy smíšené komerční 

151-P 
Trnová, 
Pardubice   936,4 1741,8 greenfield, nerozparcelované 

153-P 
Trnová, 
Pardubice   158,2 294,3 lehká výroba 

219 b-Z Pardubice   121,4 225,8 lehká výroba 

255-P Pardubice   509,3 947,2 

brownfield, částečně asanované, částečně 
původní zástavba s velkým množstvím 
samostatných provozů a areálů 

260-P Pardubice   414,9 771,8 
částečný brownfield, zanádražní prostor s 
dílnami, překladišti a sklady 

262-P Pardubice   148,5 276,2 
částečný brownfield, lehká výroba, 
obchodní centrum 

263-P Pardubice   131,2 244,0 dílny a drobné provozovny, zástavba RD 

471-Z Dražkovice   136,9 254,6 greenfield, částečně rozparcelované 

Plochy smíšené obytné 

080-P Popkovice  42,7 79,5 greenfield, proluka 

084-P 
Popkovice, 
Svítkov   130,5 242,7 greenfield, obchodní areál 

178-P Pardubice   1146,5 2132,5 greenfield, nerozparcelované 

179-P Pardubice  294,7 548,2 plocha veřejné zeleně, sportoviště 

181-P Pardubice   355,8 661,8 
brownfield, sklady/lehká výroba, původní 
zástavba a velkokapacitní parkoviště 

183-P Pardubice  613,4 1140,9 brownfield, lehká výroba, asanované 

188-P Pardubice   254,1 472,6 
částečný brownfield, lehká výroba, 
kanceláře, původní zástavba 

195-P Pardubice   246,5 458,5 výrobní areál, pekárenský provoz 

216-P Pardubice  106,1 197,4 brownfield 

224-P Pardubice   102,8 191,2 brownfield kasáren 

232-P Pardubice  421,2 783,4 brownfield kasáren 

251-P Pardubice   177,5 330,1 sportoviště (stadion, parkoviště, veř. zeleň) 

279-P Pardubice  1759,2 3272,2 brownfield vojen. areálu, obchodní centra 

280-P Pardubice   338,2 629,1 brownfield kasáren 

404-P Pardubice  120,5 224,1 brownfield kasáren 

405-P Pardubice   138,0 256,6 brownfield kasáren 

442-P Pardubice   440,4 819,1 brownfield kasáren 

Zdroj: Upraveno a doplněno z Návrh ÚPD (2018) 
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Charakteristika rozvojových ploch byla vyhotovena na základě dálkového průzkumu jednotlivých ploch 
a studia katastru nemovitostí. Charakteristika rozlišuje rozvojové plochy na tři základní typy: 

• greenfield (zastavitelné plochy na „zelené louce“); 

• brownfield (plochy přestavby na brownfieldu, tedy na dříve zastavěných plochách, které již 
nejsou využívány, či jsou podvyužity); 

• zastavěné využívané plochy (např. lehká výroba, sklady, obchodní centra, zahrady apod.). 

Zastavitelné plochy na „zelené louce“ jsou vymezeny u plošně menších, i větších zón určených pro 
bydlení v rodinných domech, které jsou z velké části vymezeny v okrajových katastrálních územích 
města (resp. v extravilánu města). Výstavba na „zelené louce“ je odvislá od majetkoprávního 
vypořádání a napojení rozvojové lokality na sítě dopravní a technické infrastruktury. Oproti výstavbě 
na plochách přestavby – na brownfieldech či plochách s původně jiným využitím – je příprava výstavby 
na „zelené louce“ zpravidla snazší a tempo výstavby na greenfieldech je tak zpravidla výrazně vyšší než 
na plochách přestavby. Z hlediska minimalizace negativních důsledků nové výstavby na životní 
prostředí a krajinný ráz, z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu i z hlediska hospodárného 
využívání dopravní a technické infrastruktury je ovšem žádoucí preference výstavby na brownfieldech 
či transformačních plochách, nebo prolukách v intravilánu města. K tomu je však zpravidla zapotřebí 
aktivnější role veřejného sektoru.  

Graf 25: Greenfield 060-P v k.ú. Trnová 

 
Zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map/ 

 

Na brownfieldech jsou oproti greenfieldům vymezeny především plochy určené pro smíšené obytné 
využití. Kromě brownfieldů několika někdejších výrobních areálů se jedná zejména o brownfieldy 
vojenské, tvořené především areálem někdejších Masarykových kasáren, kasáren Hůrka a bývalým 
areálem železničního vojska podél ulice S.K. Neumanna. Právě vojenské brownfieldy obvykle skýtají 
nejlepší podmínky pro brzkou transformaci, protože bývají ve veřejném vlastnictví. V Pardubicích je to 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/map/
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aktuálně příkladem pouze u Masarykových kasáren a kasáren Hůrka, protože bývalý areál železničního 
vojska je ve vlastnictví soukromého subjektu.  

Graf 26: Brownfield Masarykových kasáren 

 
Zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map/ 

Graf 27: Brownfield bývalého areálu železničního vojska 

 
Zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map/ 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/map/
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Samotný bývalý areál železničního vojska v posledním desetiletí prochází částečnou revitalizací. 
Zatímco podél ulice S.K.Neumanna byly vybudovány objekty komerční občanské vybavenosti 
(hypermarket a obchodní galerie), v území někdejšího rozpletu kolejí, odkud byly vedeny koleje k 
jednotlivým skladovým objektům je postupně realizována developerská bytová výstavba se stovkami 
bytových jednotek podél nově vybudované ulice Pod Vinicí. Většina bývalého areálu železničního 
vojska však stále čeká na nové plnohodnotné využití. 

Dalším brownfieldem, kde jsou poměrně dobré podmínky pro revitalizaci je bývalá Továrna mlýnských 
strojů zvaná Prokopka na Palackého třídě. Areál továrny byl asanován již v roce 2010, navzdory 
lukrativní poloze ho zatím ovšem soukromí vlastníci nedokázali revitalizovat. Pro areál byla r. 2012 
zpracována územní studie, která má ovšem podle Návrhu ÚPD z r. 2018 pozbýt platnosti. Návrh ÚPD z 
r. 2018 naopak požaduje zpracování regulačního plánu jako podmínku pro rozhodování o změnách v 
území. To může případně oddálit revitalizaci brownfieldu do doby po pořízení a schválení regulačního 
plánu. V současné době je známý jeden záměr výstavby bytového domu, připravovaný společností 
Český stavební holding Enteria a.s.  

Specifickou skupinou ploch navrhovaných v Návrhu ÚPD (2018) k přestavbě jsou plochy a areály, které 
jsou v současné době využívány (a kde mnohdy ani není zjevný zájem jejich majitelů, resp. uživatelů k 
budoucí transformaci). Jedná se mj. o plochy: 

• obchodní zóny podél ulice Kapitána Jaroše (Albert, Obi) 

• provozní areály a skladovací plochy mezi Milheimovou ulicí a železniční tratí č. 010 
(navrhované funkční využití smíšené komerční, kde je ovšem tvůrci Návrhu ÚPD kalkulováno i 
s obytnou výstavbou) 

• sportoviště (multifunkční aréna a letní stadion) 

• areály garáží 

• zahrádky 

Význam těchto ploch přestavby tkví v tom, že je zde předpokládán budoucí potenciál pro transformaci, 
nebo intenzifikaci využití. Často je přitom záměrem vymezených ploch přestavby alespoň umožnit 
přestavbu v části vymezených ploch (např. u plochy přestavby vymezené na území multifunkční arény 
a letního stadionu je záměrem umožnění přestavby letního stadionu včetně výstavby obytných objektů 
v území). V jiných případech se vymezením ploch přestavby umožňuje, aby majitelé tyto plochy 
přestavěli (či odprodali k přestavbě), pokud k tomu budou vhodné tržní podmínky. Dá se např. 
předpokládat, že areály s navrhovanou přestavbou situované jižně od žst. Pardubice hl. n. se stanou 
atraktivnější pro změnu funkčního využití, až bude v rámci modernizace žst. vybudována přes nádraží, 
které je v současné době významnou urbanistickou bariérou, nová lávka pro pěší.     
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Graf 28: Brownfield tzv. Prokopky 

 
Zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map/ 

 

Graf 29: Plochy přestavby v areálech obchodních center podél ulice Kapitána Bartoše 

 
Zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map/ 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/map/
https://geoportal.gov.cz/web/guest/map/
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K přestavbě jsou ve velké míře navrhovány především plochy situované severně i jižně od žst. 
Pardubice hl. n. (a tím má v zásadě dojít k funkčnímu rozšíření celoměstského centra západním směrem 
do oblasti v okolí žst.) a dále i plochy jižně od koridoru železniční trati č. 010 Praha – Pardubice – Česká 
Třebová, kde je situováno mnoho transformujících se či podvyužitých provozních a výrobních areálů. 
Plochy situované jižně od železniční trati č. 010 jsou ovšem navrhovány s funkčním využitím smíšené 
komerční plochy, kde je rozvoj bydlení podmíněn umístěním do území, kde nejsou či nebudou 
překračovány hlukové limity.  

Graf 30: Výřez z Hlavního výkresu Návrhu ÚPD (2018) – okolí žst. Pardubice hl. n. 

 
Zdroj: Návrh ÚPD (2018) 

Pozn.: Fialový koridor uprostřed výřezu představuje kolejiště žst. Pardubice hl. n. Plochy s červenými čtverečky 
jsou plochami přestavby s navrhovaným smíšeným obytným funkčním využitím. Plochy s fialovými čtverečky jsou 
plochami přestavby s navrhovaným smíšeným komerčním funkčním využitím. 

 

Zastavitelné plochy určené pro bydlení předměstské a bydlení venkovské – tedy pro výstavbu 
rodinných domů jsou zhodnoceny v Analýze rozvojových ploch pro bydlení (převážně individuální) v 
Pardubicích z roku 2018. Analýza hodnotí celkem 97 ploch v 21 lokalitách na základě platného 
územního plánu. V rámci hodnocení je vyčíslena rozloha těchto ploch, stanovena stávající zastavěnost 
ploch a určena jejich zbytková kapacita. Analýza dále vyhodnocuje limity, které omezují rozvoj těchto 
ploch. Mezi obecnými limity jsou zmíněny následující (Analýza rozvojových ploch pro bydlení (převážně 
individuální) v Pardubicích, 2018, s. 5): 

• „chybějící infrastruktura (technická i dopravní) nebo vedení stávající (především dálkové 
rozvody) 
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• vlastníci pozemků (brání odprodeji z důvodu, že se nemohou dohodnout na podmínkách 
využití pozemků)  

• uzemní studie (vymezují trasy komunikací, vedení infrastruktury, zeleň, veřejná prostranství) 

• cena pozemků (se odvíjí od toho, jestli jsou připraveny k výstavbě – zasíťované nebo ne) 

• hluk od zdrojů (liniové – silnice, železnice, letiště) 

• ochranná pásma (sítí, vodních zdrojů, lesa) 

• radon (nízké riziko na ploše ORP, vyjma části Dubiny – střední riziko) 

• záplavové území (okolo řek Labe, Chrudimky, toku Bylanky)“ 

2.6.2 Teoretické kapacity ploch určených pro rozvoj bydlení 

V Odůvodnění Návrhu ÚPD (2018) jsou vyčísleny teoretické kapacity lokalit určených pro rozvoj 
bydlení. Jedná se o teoretický výpočet kapacity ploch za předpokladu jejich úplného zastavění v 
souladu s regulativy dané plochy (minimální velikost parcel, maximální podlažnost, odstupy budov 
apod.), případně o vyčíslení počtu volných parcel u rozvojových lokalit, kde již byla provedena 
parcelace. U vybraných ploch smíšené obytné funkce a smíšené komerční funkce jsou ovšem vyčísleny 
kapacity jen těch jejich částí, u nichž zpracovatel Návrhu ÚPD předpokládá obytnou výstavbu (viz 
Příloha 1 textové části Odůvodnění Návrhu ÚPD 2018). Teoretické kapacity ploch určených k bydlení v 
jednotlivých katastrálních územích shrnuje následující tabulka.   

Teoretická kapacita zastavitelných ploch a ploch přestavby využitelných pro bydlení navrhovaných v 
Návrhu územního plánu města Pardubice (dále Návrh ÚPD) z roku 2018 činí podle údajů z Odůvodnění 
Návrhu ÚPD celkem 15 632 bytových jednotek (b.j.).  

Drtivá většina kapacit přitom připadá na b.j. v bytových domech, na rodinné domy připadá „pouze“ 2 
171 b.j.  

Drtivá většina kapacit také připadá na plochy přestavby (transformační plochy), tedy plochy, které jsou 
dnes nevyužité či podvyužité, nebo plochy, u nichž Návrh územního plánu oproti stávajícímu využití 
(výroba, skladování, maloobchod, dopravní plochy apod.) obsahuje přeměnu na plochy bydlení či 
plochy smíšené. To je dáno tím, že právě na plochách přestavby jsou navrženy regulativy, které 
umožňují výstavbu bytových domů. Přitom lze předpokládat, že teoretická kapacita u ploch přestavby 
nebude dlouhodobě naplněna, např. z majetkoprávních důvodů, důvodů přetrvávání původní činnosti, 
vysoké nákladnosti přestavby konkrétních lokalit, konfliktů funkcí v území, nebo nedostatečné 
rentability potenciální přestavby. Teoretické kapacity vyčíslené zpracovateli Návrhu ÚPD je tedy nutné 
brát s rezervou, resp. jako potenciální kapacity vycházející z rozsahu a regulativů konkrétních ploch, 
které přitom nemusejí být nikdy zcela naplněny. Dlouhodobý trend u komerční (developerské) 
výstavby přitom spočívá v upřednostňování výstavby na zastavitelných plochách na „zelené louce“ 
oproti výstavbě na transformačních plochách, resp. brownfieldech, protože příprava výstavby na 
„zelené louce“ je zpravidla snazší a méně nákladná. Pro zajištění harmonického rozvoje bydlení v celém 
území a šetrné využívání zastavitelných ploch, resp. ploch volné krajiny v extravilánu města tak mohou 
být nezbytné veřejné intervence spočívající např. v majetkoprávní přípravě území pro přestavbu, 
asanaci území / demolici starých objektů, sanaci starých ekologických zátěží, výstavbě veřejné 
infrastruktury nezbytné pro zajištění výstavby v území apod. 
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Tabulka 20: Teoretické kapacity ploch určených pro rozvoj bydlení.  

Katastrální území 
Počty b.j. Celkem 

Katastrální území 
Počty b.j. Celkem 

RD BD b.j. RD BD b.j. 

Opočínek 53   53 Studánka 15   15 

z toho na zastav. pl. 33   33 z toho na zastav. pl. 8   8 

z toho na transf. pl. 20   20 z toho na transf. pl. 7   7 

Lány na Důlku 130   130 Nemošice 162   162 

z toho na zastav. pl. 116   116 z toho na zastav. pl. 153   153 

z toho na transf. pl. 14   14 z toho na transf. pl. 9   9 

Staré Čívice 76   76 Pardubičky   197 197 

z toho na zastav. pl. 65   65 z toho na zastav. pl.       

z toho na transf. pl. 11   11 z toho na transf. pl.   197 197 

Trnová 67 416 483 Drozdice 12   12 

z toho na zastav. pl.       z toho na zastav. pl. 12   12 

z toho na transf. pl. 67 416 483 z toho na transf. pl.       

Svítkov 115   115 Černá za Bory 25   25 

z toho na zastav. pl. 108   108 z toho na zastav. pl. 25   25 

z toho na transf. pl. 7   7 z toho na transf. pl.       

Semtín 73   73 Dražkovice 151 219 370 

z toho na zastav. pl. 64   64 z toho na zastav. pl. 146 219 365 

z toho na transf. pl. 9   9 z toho na transf. pl. 5   5 

Rosice nad Labem 37   37 Hostovice u Pardubic 81   81 

z toho na zastav. pl. 7   7 z toho na zastav. pl. 75   75 

z toho na transf. pl. 30   30 z toho na transf. pl. 6   6 

Ohrazenice   705 705 Popkovice   173 173 

z toho na zastav. pl.       z toho na zastav. pl.       

z toho na transf. pl.   705 705 z toho na transf. pl.   173 173 

Pardubice 1024 11751 12775 Staročernsko 125   125 

z toho na zastav. pl. 964 2522 3486 z toho na zastav. pl. 125   125 

z toho na transf. pl. 60 9229 9289 z toho na transf. pl.       

Nové Jesenčany 25   25 Celkem 2171 13461 15632 

z toho na zastav. pl.       z toho na zastav. pl. 1901 2914 4815 

z toho na transf. pl. 25   25 z toho na transf. pl. 270 10720 10990 

Zdroj dat: Návrh Územního plánu Statutárního města Pardubice (2018) 

Pozn.: Hodnoty kapacit jsou zaokrouhleny na celá čísla dolů. Proto je celková hodnota mírně nižší, než v Návrhu 
ÚPD (2018). 

 



- 100 - 

Mapa 5: Teoretické kapacity zastavitelných ploch určených k bydlení v RD v jednotlivých k.ú. 
Statutárního města Pardubice 

 
Zdroj: Vytvořeno v ArcMap 10.4. Podklad: ČÚZK (2019). Zdroj dat: Návrh ÚPD Pardubice (2015) 

 

Valná většina teoretických kapacit ploch využitelných pro obytnou výstavbu je situována v katastrálním 
území (k.ú.) Pardubice, tedy v intravilánu města. To se týká ploch pro výstavbu jak rodinných domů, 
tak bytových domů – a to jak zastavitelných, tak transformačních. Jen v transformačních územích v k.ú. 
Pardubice s navrhovaným využitím ploch pro bydlení či smíšenou obytnou a smíšenou komerční funkci 
jsou teoretické kapacity cca 9 289 b.j., tedy více než polovina celkových teoretických kapacit pro 
obytnou výstavbu ve městě. V k.ú. Pardubice jsou přitom vymezeny i rozsáhlé zastavitelné plochy pro 
bydlení v rodinných domech, jejichž kapacity představují téměř polovinu celkových kapacit ploch pro 
bydlení v rodinných domech v celých Pardubicích. Relativně rozsáhlé zastavitelné plochy pro bydlení v 
rodinných domech jsou navrženy na greenfieldech v lokalitách Cihelna a Nový Rybník – Hůrka. 
Vymezení těchto rozvojových zón na zelené louce tak prakticky zcela vyčerpává kapacity ploch volné 
krajiny v k.ú. Pardubice. 

Kromě k.ú. Pardubice jsou poměrně velké kapacity rozvojových ploch pro výstavbu RD především v k.ú. 
Nemošice, Dražkovice, Lány na Důlku, Staročernsko a Svítkov. 

U navrhovaných rozvojových ploch pro výstavbu BD jsou kromě k.ú. Pardubice relativně velké kapacity 
také v k.ú. Ohrazenice a Trnová. 
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Mapa 6: Teoretické kapacity zastavitelných ploch určených k bydlení v BD v jednotlivých k.ú. 
Statutárního města Pardubice 

 
Zdroj: Vytvořeno v ArcMap 10.4. Podklad: ČÚZK (2019). Zdroj dat: Návrh ÚPD Pardubice (2015) 

 

Důležitou otázkou je ovšem okamžitá dosažitelnost rozvojových ploch. Návrh ÚPD pro důslednou 
koordinaci rozvoje stanovuje u rozsáhlejších rozvojových zón požadavek pořízení územní studie či 
regulačního plánu jako podmínku pro rozhodování o změnách v území. Pořízení územní studie či 
regulačního plánu však může oddálit výstavbu v dotčených zónách i o mnoho let. Proto je zapotřebí 
včasné zpracování územních studií a regulačních plánů, a to především u rozvojových zón, kde je 
žádoucí brzká výstavba.  

Z hlediska regulace živelné výstavby „na zelené louce“ je velmi vhodná kombinace etapizace změn v 
území (výstavba určité – zpravidla od stávající zástavby vzdálenější části rozvojové zóny je přípustná až 
poté, co je vyčerpána větší část kapacit předchozí části rozvojové zóny) s podmíněním změn území 
pořízením územní studie nebo regulačního plánu. Právě tyto nástroje jsou v Návrhu ÚPD hojně 
využívány. Pro dosažení preferované výstavby na plochách přestavby by tedy ještě bylo vhodné 
vytvářet podmínky pro výstavbu na plochách přestavby – mj. přednostním zpracováním požadovaných 
územních studií či regulačních plánů. Přitom je však zapotřebí pro uspokojení potřeb střední třídy 
obyvatel města (a prevenci jejich odchodu do obcí v zázemí města) zajistit dostatečnou nabídku ploch 
pro rozvoj bydlení v rodinných domech (zpravidla „na zelené louce“).  

Regulaci a intervence v oblasti územního rozvoje by tedy bylo vhodné usměrňovat tak, aby pokud 
možno v každém okamžiku byly k dispozici rozvojové plochy pro výstavbu řádově nižších stovek 
rodinných domů a dále bytových domů s řádově až nižšími tisíci bytových jednotek, aniž by přípravě 
výstavby muselo předcházet vleklé pořizování územních studií či regulačních plánů. V současné době 
je zpracováno větší množství územních studií požadovaných v Návrhu ÚPD, z regulačních plánů 
požadovaných Návrhem ÚPD je ovšem rozpracován pouze regulační plán pro lokalitu Automatické 
mlýny. Pro zajištění dostatečných kapacit ploch pro rozvoj bydlení (převážně) v rodinných domech by 
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bylo vhodné zajistit mj. včasné zpracování územní studie Nová Cihelna, či regulačního plánu pro území 
Nový rybník – Hůrka. 

Shrnutí 

➢ Návrh ÚPD z r. 2018 vymezuje pro rozvoj bydlení poměrně rozsáhlé zastavitelné plochy „na 
zelené louce“ situované v extravilánu města i rozsáhlé plochy přestavby v intravilánu města. 
Plochy přestavby přitom zahrnují jak brownfieldy, tak areály, kde přetrvává intenzivní využití. Z 
urbanistického i environmentálního hlediska je žádoucí preference výstavby na plochách 
přestavby, to se ovšem neobejde bez intervencí ze strany veřejné sféry. Plochy pro bydlení v 
rodinných domech jsou ovšem vymezeny téměř výhradně „na zelené louce“.  

➢ Teoretická kapacita rozvojových zastavitelných ploch a ploch přestavby využitelných pro 
bydlení navrhovaných v Návrhu územního plánu města Pardubice činí cca 15 630 bytových 
jednotek, z toho cca 2 170 v RD a 13 460 v BD. Skutečná kapacita bude ovšem výrazně nižší, 
protože se v teoretické kapacitě počítá i s transformací ploch, které jsou dlouhodobě intenzivně 
využívány. 

➢ Nejvyšší teoretická kapacita rozvojových ploch určených pro bydlení je v k.ú. Pardubice, kde 
připadá především na bydlení v bytových domech na plochách přestavby. Jsou zde ale i nejvyšší 
kapacity ploch pro bydlení v rodinných domech „na zelené louce“. Vysoké kapacity je dle 
Návrhu ÚPD možné předpokládat také v k.ú. Ohrazenice a Trnová.  

➢ Vzhledem k tomu, že je rozvoj na velké části rozvojových ploch navrhovaných v Návrhu ÚPD 
podmiňován zpracováním územních studií či regulačních plánů, je potřeba zajistit zpracování 
dalších územních studií a regulačních plánů.  
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2.7 ZHODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU BYTOVÉHO FONDU 

MĚSTA 

2.7.1 Přehled bytového fondu podle územního členění a nákladů na 
plánované opravy 

Statutární město Pardubice má ve svém vlastnictví 2 048 bytových jednotek (stav k srpnu 2019, dle 
interních podkladů Magistrátu města Pardubice), které se nacházejí v 78 objektech s popisnými čísly. 
Rozdělení bytů mezi jednotlivé městské obvody ukazuje tabulka 21. Největší část městského bytového 
fondu (54 %) se nachází v městském obvodu Pardubice II.  

Další významná část fondu se vyskytuje v obvodech Pardubice V (18 % celkového městského bytového 
fondu, a Pardubice III (17 %). 

Ve třech městských obvodech (Pardubice IV, VI a VIII) se žádné byty ve vlastnictví města nenacházejí, 
v jednom z obvodů (Pardubice VII) je zastoupení městských bytů zcela minimální.  

Co se týče technického stavu městského bytového fondu a zhodnocení finančních nákladů na jeho 
údržbu, tabulka 21 zachycuje odborný odhad nákladů plánovaných oprav v členění podle jednotlivých 
městských obvodů. 

Největší náklady, 150 000 000 Kč, jsou plánovány na kompletní regeneraci objektů na adrese Husova 
1116–1119.  

Tabulka 21: Městský bytový fond dle obvodů 

Městský obvod Počet bytů Odhad nákladů na plánované opravy (Kč) 

Pardubice I 219 185 800 000 

Pardubice II 1 096 216 600 000 

Pardubice III 350 62 000 000 

Pardubice IV 0 0 

Pardubice V 378 112 000 000 

Pardubice VI 0 0 

Pardubice VII 5 6 500 000 

Pardubice VIII 0 0 

Celkem 2048 582 900 000 

Zdroj: Magistrát města Pardubice 

 

Směrnice č. 17/2016 vymezuje pravidla pro pronájem bytů v majetku obce pro specifické skupiny 
obyvatel. Jedná se o seniory a zdravotně postižené osoby, pro které jsou vyčleněny byty zvláštního 
určení a byty bezbariérové, o mladé lidi, jimž jsou poskytovány byty startovací, a o osoby v bytové 
nouzi či osoby vynakládající vysoké procento z příjmu na bydlení, jimž jsou přidělovány byty sociální, 
dostupné či krizové bydlení.  Detailněji je charakteristika systému sociálního bydlení ve městě popsána 
v dokumentu Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci 
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Pardubice – případová studie. Statistika přidělování bytů a počtu žádostí za období 2013-2019 je 
uvedena v tabulce. 

Tabulka 22: Statistika přidělování městských bytů v letech 2013–2019 

Typ  Ukazatel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Změna 
2019/2013 

(v %) 

Sociální 
bydlení – 
sociální a 

dostupné byty 

počet žádostí 100 104 118 76 63 75 58 58 

počet přidělených bytů OMI 36 35 42 24 28 16 12 33 

Domy 
zvláštního 
určení + 

bezbariérové 
byty  

počet žádostí     31 48 31 41 49  -  

počet přidělených bytů OMI 44 41 29 26 24 13 26 59 

Startovací 
byty 

počet žádostí       184 204 262 196  -  

počet přidělených bytů OMI       25 25 25 25  -  

Byty pro 
organizace 

komunitního 
plánování  

počet žádostí         3 6 0  -  

počet přidělených bytů OMI 3 2 7 0 2 5 1 33 

Byty služební  počet žádostí       11 7 11 7  -  

počet přidělených bytů OMI 3 2 8 11 7 6 9 300 

Byty 
poskytované 

městem 
zřizovaným 
organizacím 

počet žádostí         7 3 6  -  

počet přidělených bytů OMI 4 6 2 6 4 5 3 75 

Jiné (výpůjčky, 
přenechání 
jiného bytu) 

počet žádostí           10 16  -  

počet přidělených bytů OMI 33 37 41 41 21 12 7 21 

Zdroj: Magistrát města Pardubice 

V další tabulce jsou zobrazeny ukazatele bytového fondu města Pardubice za roky 2016-2019. Počet 
neobsazených/nevyužívaných obecních bytů neustále klesá, stejně tak i počet obecních bytů určených 
k prodeji. Ve sledovaném období nebyl rozestavěn, ani dokončen žádný obecní byt, stejně tak nebyl 
odkoupen žádný byt soukromých majitelů městem a nebyly podány žádosti o dotaci na 
rekonstrukci/pořízení obecních bytů.  

Tabulka 23: Ukazatele bytového fondu města Pardubice, 2016-2019 

    2016 2017 2018 2019 

Počet neobsazených / nevyužívaných obecních 
bytů 

185 164 155  152 

Privatizace obecního bytového fondu (počet 
obecních bytů určených k prodeji) 

160 95 69 63 

Počet zprivatizovaných / prodaných obecních bytů 65  26 6 14 

Rekonstrukce nevyužívaného obecního bytového 
fondu (počet rekonstruovaných bytů v daném 
roce) 

128 93 70   66 
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Podané žádosti o dotaci (IROP, SFRB aj.) na 
rekonstrukci či pořízení obecních bytů (počet 
bytů) 

0 0 0 0 

Nová výstavba obecních bytů – rozestavěné 0 0 0 0 

Nová výstavba obecních bytů – dokončené 0 0 0 0 

Odkup bytů soukromých majitelů městem (počet 
pořízených bytů) 

0 0 0 0 

Zdroj: Magistrát města Pardubice 

 

Město Pardubice disponuje 411 byty v domech zvláštního určení, které se nacházejí v městských 
obvodech Pardubice II a Pardubice III, a 35 bezbariérovými byty, které se nacházejí převážně 
v městském obvodu Pardubice V a částečně v obvodu Pardubice II.  

Tabulka 24 zachycuje geografické rozložení, stáří a technický stav bytů zvláštního určení popsaný 
v podobě provedených a plánovaných oprav, a odborný odhad finančních nákladů potřebných 
k zajištění odpovídajícího technického stavu bytů. Byty jsou v tabulce řazeny podle jednotlivých 
městských obvodů a stáří výstavby, vždy od nejnovějšího po nejstarší. 

Byty zvláštního určení vyžadují pro zajištění odpovídajícího technického stavu především následující 
opravy: 

• Výměna bytových jader 

• Výměna oken 

• Sanace fasády 

Odborný odhad nákladů na tyto opravy je 72 000 000 Kč. 

Tabulka 24: Byty zvláštního určení podle městských obvodů a stáří výstavby 

Městské 
obvody 

Adresa 
Počet 
bytů 

Rok 
výstavby 

Provedené opravy Plánované opravy 
Odhad 
nákladů 
 (mil. Kč) 

Pardubice II 
Bělehradská  
č.p. 513 

43  1999 Viz. Ostatní byty ve vlastnictví obce 

Pardubice II 
Sedláčkova 
 č.p. 446 

33 1975 oprava výtahů, výměna 
výplní otvorů, sanace 
fasády a střešního pláště 

postupná výměna 
bytových jader, 
výměna 
elektroinstalace 
spol. prostor 

8,00 

Pardubice II 
Sedláčkova  
č.p. 447 

33 1975 8,00 

Pardubice III 
Erno Košťála  
č. p. 1013 

24 1994 
oprava střešního pláště, 
oprava balkonů 2012, 
oprava výtahů 2009, 
výměna vstupních 
portálů 

dokončení výměny 
oken, sanace fasády 

13,00 

Pardubice III 
Erno Košťála  
č. p. 1014 

24 1994 

Pardubice III 
Erno Košťála  
č. p. 1015 

16 1994 oprava střešního pláště, 
oprava balkonů 2014, 
oprava výtahů 2009, 
výměna vstupních 
portálů 

dokončení výměny 
oken, sanace fasády 

15,00 Pardubice III 
Erno Košťála  
č. p. 1016 

24 1994 

Pardubice III 
Erno Košťála  
č. p. 1017 

24 1994 
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Městské 
obvody 

Adresa 
Počet 
bytů 

Rok 
výstavby 

Provedené opravy Plánované opravy 
Odhad 
nákladů 
 (mil. Kč) 

Pardubice III 
Jana Zajíce  
č.p. 947 

95 1987 
regenerace 2005, oprava 
elektroinstalace spol. 
prostor  

postupná výměna 
bytových jader, 
sanace fasády vč. 
lodžií 

9,00 

Pardubice III 
Bartoňova  
č.p. 826 

95 1981 
oprava elektroinstalace 
spol. prostor, oprava 
střešního pláště  

postupná výměna 
bytových jader, 
oprava lodžií, sanace 
fasády 

19,00 

Celkem   411       72,00 

Zdroj: Magistrát města Pardubice 

 

2.7.2 Podrobný přehled provedených a potřebných oprav 

Městský bytový fond vyžaduje pro zajištění odpovídajícího technického stavu především následující 
opravy: 

• Výměna bytových jader 

• Výměna oken 

• Sanace fasády 

• Sanace obvodového pláště a střechy 

• Výměna elektroinstalace společných prostor 

Odborný odhad nákladů na tyto opravy je 510 900 000 Kč. 

Tabulka 25: Ostatní byty ve vlastnictví obce podle městských obvodů a stáří výstavby 

Městské 
obvody 

Adresa 
Počet 
bytů 

Rok 
výstavby 

Provedené opravy Plánované opravy 
Odhad 
nákladů 
(mil. Kč) 

Pardubice I 
Nerudova 
č.p. 1651 

16    

dokončena výměna 
oken 2012, výměna 
elektroinstalace spol. 
prostor 2019  

sanace pláště objektu 7,00 

Pardubice I 
Nábřeží Závodu 
míru č.p. 1835   

75 1977 částečná výměna oken  

dokončení výměny 
výplní otvorů, 
postupná výměna 
byt. jader, sanace 
fasády, výměna 
elektroinstalace spol. 
prostor 

22,00 

Pardubice I 
Havlíčkova  
č.p. 84 

30 1962 
regenerace 2003, 
změna způsobu 
ohřevu TUV 2014  

oprava střešního 
pláště, úprava 
výstupu na střechu   

6,00 
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Městské 
obvody 

Adresa 
Počet 
bytů 

Rok 
výstavby 

Provedené opravy Plánované opravy 
Odhad 
nákladů 
(mil. Kč) 

Pardubice I 
Nám. J. Pernera 
č.p. 2560 

2 1960 
regenerace 2005, 
zřízení služebny MP 
2019 

 demolice části 
objektu 

  

Pardubice I Husova č.p. 1116  22 1941 

oprava střechy 2011 
kompletní regenerace 
objektu   

150,00 
Pardubice I Husova č.p. 1117 23 1941 

Pardubice I Husova č.p. 1118 23 1941 

Pardubice I Husova č.p. 1119 23 1941 

Pardubice I 
Sladkovského 
č.p. 388 

5 1929 
celková regenerace 
dokončena 2011 

sanace zemní vlhkosti   0,80 

Pardubice II 
Bělehradská  
č.p. 513 

101 1999 

částečná oprava 
střechy, částečná 
oprava 
vzduchotechniky, 
nátěr klempířských a 
zámečnických prvků, 
sanace části lodžií  

dokončení sanace 
lodžií, dokončení 
opravy střech, sanace 
fasády, dokončení 
výměny výplní otvorů  

25,00 

Pardubice II 
K Rozvodně  
č.p. 97 

72 1989 

výměna ležaté 
kanalizace, výměna 
rozvodů plynu, 
výměna výplní otvorů 
2013, oprava střešního 
pláště, oprava výtahů  

revitalizace pláště 
domu, postupná 
výměna bytových 
jader, výměna 
elektroinstalace spol. 
prostor   

22,00 

Pardubice II 
Bělehradská č.p. 
379 

 139 1976 

 
Oprava střechy a 
střešní nástavby 
2014/2015, úprava 
ohřevu TUV, výměna 
elektroinstalace spol. 
částí 2019, opravy 
výtahů 2 ks 2019  

opravy spol. prostor, 
sanace fasády, 
postupné opravy 
bytových jader  

11,00 

Pardubice II 
Brožíkova  
č.p. 430 

64 1975 

oprava výtahů 2015, 
výměna vstupních 
portálů 2015, oprava 
střechy 2019 

dokončení výměny 
oken, sanace pláště 
objektu, postupná 
výměna bytových 
jader, výměna 
rozvodů ÚT, výměna 
elektroinstalace spol. 
prostor 

21,00 

Pardubice II 
Brožíkova   
č.p. 431 

42 1975 

Pardubice II 
Brožíkova  
č.p. 432 

64 1975   

Pardubice II 
Gagarinova  
č.p. 380 

42 1971 
výměna výplní otvorů 
2014, kanalizační 
přípojka, oprava 
výtahů 

výměna 
elektroinstalace spol. 
prostor, postupná 
výměna bytových 
jader, sanace fasády  

23,00 Pardubice II 
Gagarinova  
č.p. 381 

42 1971 

Pardubice II 
Gagarinova č.p. 
382 

 42 1971 

Pardubice II 
Okrajová  
č.p. 294 

24 1968 
dokončení výměny 
oken, postupné 

13,00 
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Městské 
obvody 

Adresa 
Počet 
bytů 

Rok 
výstavby 

Provedené opravy Plánované opravy 
Odhad 
nákladů 
(mil. Kč) 

Pardubice II 
Okrajová  
č.p. 295 

24 1968 
oprava výtahů, 
výměna vstupních 
portálů  

opravy bytových 
jader, oprava balkónů  

Pardubice II Sluneční č.p. 300 24 1968 oprava výtahů, 
výměna vstupních 
portálů  

dokončení výměny 
oken, postupné 
opravy bytových 
jader, oprava balkónů  

13,00 

Pardubice II Sluneční č.p. 301 24 1968 

Pardubice II 
Mladých 
 č.p. 181 

25 1965 

výměna vstupních 
portálů 2015, oprava 
střešního pláště 2019 

dokončení výměny 
oken, výměna el. 
instalace spol. 
prostor, výměna 
rozvodů 
zdravotechniky, 
výměna vodovodních 
a kanalizačních 
přípojek, 
rekonstrukce výtahů, 
postupné opravy 
bytových jader 

28,00 

Pardubice II 
Mladých 
 č.p. 182 

25 1965 

Pardubice II 
Mladých  
č.p. 183 

25 1965 

Pardubice II 
Mladých  
č.p. 184 

25 1965 

Pardubice II 
Varšavská  
č.p. 213 

23 1965 výměna 
elektroinstalace 
společných částí 
domu, výměna 
vstupních portálů 

dokončení výměny 
oken, postupné 
opravy bytových 
jader, rekonstrukce 
výtahů, oprava 
střešního pláště, 
sanace fasády  

19,00 

Pardubice II 
Varšavská  
č.p. 214 

23 1965 

Pardubice II 
Ohrazenická 
 č.p. 159 

21 1964 

oprava zateplení a 
výměna výplní otvorů 
2014/2015, oprava 
střechy 2016, oprava 
elektroinstalace spol. 
prostor 2019 

rekonstrukce 
sklepních kójí, 
společných prostor, 
postupné opravy 
bytových jader 

15,00 

Pardubice II 
Ohrazenická  
č.p. 160 

21 1964 

Pardubice II 
Ohrazenická  
č.p. 161 

21 1964 

Pardubice II 
Ohrazenická  
č.p. 162 

21 1964 

Pardubice II 
Ohrazenická  
č.p. 163 

21 1963 

Pardubice II 
Chemiků 
 č.p. 124 

8 1963 

kanalizační přípojka, 
ležatá kanalizace, 
stoupací potrubí 
zdravotechniky  

 výměna výplní 
otvorů, sanace 
obvodového pláště a 
střechy   

10,60 

Pardubice II 
Chemiků  
č.p. 125 

8 1963 

Pardubice II 
Chemiků 
 č.p. 126 

8 1963 

Pardubice II 
Chemiků 
 č.p. 127 

8 1963 

Pardubice III 
Jana Zajíce  
č.p. 959 

48 1988 

oprava výtahů, 
vybudování 
bezbariérového 
vstupu, oprava 
střešního pláště 

postupná výměna 
oken, postupná 
výměna bytových 
jader, výměna 
elektroinstalace spol. 
prostor   

6,00 
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Městské 
obvody 

Adresa 
Počet 
bytů 

Rok 
výstavby 

Provedené opravy Plánované opravy 
Odhad 
nákladů 
(mil. Kč) 

Pardubice V 
Jana Palacha  
č.p. 2767 

8 2005 

novostavba kolaudace 
2005, výměna výplní 
otvorů a oprava teras 
2011, výměna výtahu  

    

Pardubice V 
Sokolovská  
č.p. 2731 

44 2001 
sanace balkonů, 
změna způsobu 
ohřevu TUV a UT 

 výměna výplní 
otvorů, oprava 
obvodového pláště a 
zateplení, 
hydroizolace 
suterénu 

14,00 

Pardubice V 
Sokolovská  
č.p. 2721  

44 2000 
sanace suterénu, 
změna způsobu 
ohřevu UT a TUV 

 výměna výplní 
otvorů, oprava 
obvodového pláště a 
zateplení  

12,00 

Pardubice V 
Rokycanova  
č.p. 2654 

24 1989 
regenerace 2004, 
výměna ZT 2005 

oprava výtahů na 
evakuační 

5,50 

Pardubice V 
Jana Palacha  
č.p. 363 

3 1988 

plánovaná celková revitalizace (P-PINK)  

Pardubice V 
Jana Palacha  
č.p. 372 

3 1989 

Pardubice V 
Na Záboří  
č.p. 223 

 40 1969 

oprava pavlačí 2012, 
kanalizační přípojka, 
rekonstrukce topného 
systému 

sanace fasády, oprava 
střechy, výměna 
výplní otvorů, 
výměna el. rozvodů 
spol. prostor 

18,50 

Pardubice V 
Železničního  
pluku č.p. 2260 

6 1960 
kanalizační přípojka, 
výměna oken, 

sanace fasády, 
výměna el. instalace 
spol. prostor 

6,50 
Pardubice V 

Železničního 
 pluku č.p. 2261 

6 1960 

Pardubice V 
Staňkova  
č.p. 2244 

4 1958 
výměna oken, výměna 
střešní krytiny, 
výměna rozvodů, 
odstranění vlhkosti  

oprava fasády 2,00 

Pardubice V 
Staňkova  
č.p. 2245 

4 1958 

Pardubice V Lexova č.p. 2338 6 1955 

výměna kanalizační 
přípojky - 2010/11, 
výměna střešní krytiny 
2005/06, částečná 
výměna oken, výměna 
ÚT 

dokončit výměnu 
oken, výměna 
elektroinstalace spol. 
prostor, sanace 
fasády, výměna 
vodovodních přípojek  

36,50 

Pardubice V Lexova č.p. 2339 6 1955 

Pardubice V Lexova č.p. 2340 6 1955 

Pardubice V 
Sokolovská  
č.p. 2341 

6 1955 

Pardubice V 
Sokolovská  
č.p. 2342 

6 1955 

Pardubice V 
Sokolovská  
č.p. 2343 

6 1955 

Pardubice V 
Artura Krause 
č.p. 2344 

8 1955 

Pardubice V 
Artura Krause 
č.p. 2345 

8 1955 

Pardubice V 
Dražkovice  
č.p. 25 

11 1937 
celková regenerace 
2005 

sanace fasády, nátěr a 
opravy dřevěného 
podbití  

3,00 
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Městské 
obvody 

Adresa 
Počet 
bytů 

Rok 
výstavby 

Provedené opravy Plánované opravy 
Odhad 
nákladů 
(mil. Kč) 

Pardubice V 
Železničního  
pluku č.p. 1631 

14 1931 

výměna střešní krytiny 
2011, kanalizační 
přípojka, výměna 
elektroinstalace spol. 
prostor, výměna výplní 
otvorů, výměna 
rozvodů 
zdravotechniky 

    

Pardubice V 
Češkova  
č.p. 1618 

11 1931   

dokončení výměny 
výplní otvorů, 
výměna 
elektroinstalace spol. 
prostor, sanace 
fasády, oprava 
střechy 

6,00 

Pardubice V 
Češkova 
 č.p. 1689 

13 1931 
regenerace 
obvodového pláště, 
oprava sklepů 2019  

výměna 
elektroinstalace spol. 
prostor  

2,00 

Pardubice V 
Češkova  
č.p. 1356 

10 1928   

dokončení výměny 
výplní otvorů, 
výměna 
elektroinstalace spol. 
prostor, sanace 
fasády   

6,00 

Pardubice V 
Staňkova  
č.p. 1380 

8 1928 
  
Projednáno k prodeji 

Pardubice 
VII 

Doubravice  
č.p. 48 

1 1941 
  
Projednáno k prodeji 

Pardubice 
VII 

Doubravice  
č.p. 47 

4 1937   

oprava střechy, 
komínů, rozvody 
tepla, oprava bytu, 
sanace obvodového 
pláště domu vč. 
zateplení 

5,00 

Celkem   1564       510,9 

Zdroj: Magistrát města Pardubice 
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Shrnutí 

➢ Statutární město Pardubice má ve svém vlastnictví 2 048 bytových jednotek. 

➢ Největší část městského bytového fondu (54 %) se nachází v městském obvodu Pardubice II, 
kde jsou lokalizovány byty zvláštního určení a velká část startovacích bytů. 

➢ Podle odborného odhadu jsou celkové finanční náklady potřebné pro zajištění odpovídajícího 
technického stavu městského bytového fondu 582 900 000 Kč. 

➢ Největší část těchto nákladů představuje investice do regenerace objektů v Husově ulici. 

➢ Nejčastějšími plánovanými opravami nutnými pro zajištění odpovídajícího technického stavu 
jsou výměna bytových jader, výměna oken, sanace fasády, sanace obvodového pláště a střechy, 
a výměna elektroinstalace společných prostor. 
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2.8 ANALÝZA SWOT 

2.8.1 Silné stránky 

➢ Obecně vysoká atraktivita města pro bydlení daná příznivým prostředím a dostatkem pracovních 
příležitostí ve městě i dopravní blízkostí dalších velkých měst (Praha, Hradec Králové, ale i Brno či 
Olomouc) 

➢ Téma rozvoje bydlení dlouhodobě důležitým tématem rozvoje Statutárního města Pardubice 

➢ Fyzické podmínky pro rozvoj bydlení ve městě (dostatek potenciálně zastavitelných ploch) 

➢ Poměrně velká nabídka ploch pro rozvoj bydlení na „zelené louce“ i na brownfieldech a plochách 
přestavby 

➢ V podmínkách Česka relativně rozsáhlý bytový fond ve vlastnictví města 

➢ Rozvinutá struktura obyvateli jasně vnímaných vnitřních identifikačních urbanistických celků 

➢ Existující koncepce dostupného bydlení a koncepce startovacího bydlení v Pardubicích 

➢ Realizovaný projekt pilotního ověřování systému sociálního bydlení v Pardubicích, z něhož 
vyplynou doporučení a vhodnost metodických nástrojů 

➢ Připravené záměry v oblasti rozvoje bydlení, aktuálně zejména revitalizace bytových domů 
Husova 1116–1119 
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2.8.2 Slabé stránky 

➢ Relativně vysoké ceny bytů ve vztahu k průměrné mzdě, resp. k příjmům domácností 

➢ Dlouhodobá převaha rozvoje bydlení na „zelené louce“ nad rozvojem bydlení na plochách typu 
brownfield 

➢ Přítomnost zatěžujících průmyslových provozů s negativními vlivy na obytné prostředí a image 
města (Paramo, Synthesia, Explosia) 

➢ Zatížení obytného prostředí města hlukovou a případně i emisní zátěží z I. tranzitního železničního 
koridoru, silničních komunikací a letiště Pardubice 

➢ Morální zastarávání panelových sídlišť, bytový fond sídlišť z velké části neodpovídající současným 
a budoucím potřebám bydlení střední třídy 

➢ Nízká kvalita veřejného prostoru na poměrně rozsáhlých sídlištích 

➢ Sídliště obvykle jednogenerační s menším podílem pestré skladby obyvatel 

➢ Nedostatečná nabídka nového bydlení ve městě v důsledku zdlouhavé přípravy výstavby na 
brownfieldech i pomalého procesu pořizování územních studií a regulačních plánů na rozvojových 
plochách 

➢ Fragmentace obytného prostředí města železnicí (zejména I. tranzitním železničním koridorem) a 
silnicemi I/35 a I/37 

➢ Dlouhodobý výrazný investiční deficit bytového fondu ve vlastnictví města (téměř 600 mil. Kč) 

➢ Osoby ohrožené ztrátou bydlení žijí pouze v několika lokalitách města (relativně vysoká míra 
sociálně prostorové segregace obyvatel) 

➢ Sociální problémy vázané na ubytovací zařízení na sídlišti Polabiny 

➢ Nedostatek dostupných startovacích bytů, resp. dostupných finančních nástrojů pro bydlení 
mladých obyvatel 

➢ Azylový dům pro ženy s dětmi nenabízí bezbariérový přístup, uspořádání ubytovacích kapacit a 
nedostatečný bezbariérový přístup azylového domu pro muže 
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2.8.3 Příležitosti 

➢ Geografická a zejména dopravní blízkost Prahy (pracovní trh, možnost každodenní dojížďky) 

➢ Další propojování a růst významu hradecko-pardubické aglomerace sdílející větší trh a vybavenost 

➢ Potenciál populačního růstu města vlivem zejména vnitrostátní migrace a atraktivity města pro 
bydlení 

➢ Růst významu železničního uzlu Pardubice v osobní dopravě a zlepšování dostupnosti hlavních 
Prahy jako stimul rozvoje bydlení na transformačních plochách v okolí žst. Pardubice hl.n. 

➢ Výborná dopravní dostupnost města (zejména železniční, ale i silniční) 

➢ Dopravní potenciál řeky Labe (pro dopravní, ale i turistické účely) 

➢ Dobré přírodní podmínky (topografie, klima) pro rozvoj cyklistické, příp. také pěší dopravy 

➢ Existence mezinárodního letiště s vizí navýšení počtu přepravených cestujících 

➢ Existence univerzity 

➢ Tradice chemického a elektrotechnického průmyslu (pracovní příležitosti, možnost vývoje) 

➢ Na české poměry rozvinutá infrastruktura pro cyklistickou dopravu 

➢ Rozvinutá, široká síť zařízení pro sport, kulturu a volný čas 

➢ Sdílená vybavenost veřejnými i komerčními službami spolu s Hradcem Králové – větší trh a širší 
nabídka pro obyvatele obou měst a jejich okolí 

➢ Dobré zázemí města i jeho okolí pro příměstskou rekreaci 

➢ Rozvinutý systém MHD 

➢ Příznivá vzdělanostní struktura obyvatelstva města 

➢ Stabilní ekonomická výkonnost i struktura města, dostatek rozmanitých pracovních příležitostí, 
relativně hodně progresivních oborů a firem 

➢ Na poměry velkého města relativně dobrý imisní stav ovzduší 

➢ Množství brownfieldů uvnitř města transformovatelných pro bydlení a rozvoj vybavenosti 

➢ Revitalizace brownfieldů mezi hlavními prioritami programovacího období politiky EU 2021–27 

➢ Důsledné uplatňování regulativů navržených v novém územním plánu města (etapizace změn 
v území, podmínění změn zpracováním územních studií či regulačních plánů) jako předpoklad pro 
vznik kvalitního a efektivního obytného prostředí 

➢ Trend rozvoje energeticky úsporného a „zeleného“ bydlení podporovaný také z evropské, 
částečně i národní úrovně 

➢ Trend výstavby objektů adaptovatelných pro různé funkce (bydlení, občanská vybavenost, 
ubytování pro turisty apod.) 

➢ Trend soukromých projektů rozvoje družstevní výstavby (zatím spíše bez podpory veřejného 
sektoru) a projektů menších lokálních developerů se zaměřením na kvalitní bydlení 

➢ Sociální bydlení a sociální služby mezi hlavními prioritami programovacího období kohezní politiky 
EU 2021–27 

➢ Státní dotačně úvěrový program od r. 2019 „Výstavba pro obce“ (finanční nástroj nahrazující do 
jisté míry zákon o sociálním bydlení) 
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2.8.4 Hrozby 

➢ Předpoklad (zejména přirozeného) úbytku obyvatel města 

➢ Odsávání pracovních sil, elit a mozků do Prahy (dojížďkou i stěhováním) 

➢ Výrazná dopravní zátěž intravilánu města automobilovou dopravou 

➢ Nedostatečná kapacita dopravy v klidu, zejména na sídlištích s vysokou hustotou obyvatelstva 

➢ Nízká míra podnikatelské aktivity, nadprůměrně velká část obyvatelstva jsou zaměstnanci 

➢ Relativně nízká průměrná mzda ve městě a jeho okolí 

➢ Nekontrolovaný nárůst agenturních pracovníků v případě rozvoje průmyslu 

➢ Aktuální a očekáváný lokální nedostatek míst v mateřských, částečně i základních školách 

➢ Existence ekologických zátěží z chemického průmyslu 

➢ Nárůst hlukové zátěže v případě růstu provozu na letišti Pardubice 

➢ Dopad klimatických změn na pohodu bydlení v některých typech bytů, zejména v bytových 
domech na sídlištích ze socialistického období a také v některých energeticky úsporných domech 
orientovaných na jih a ve veřejném prostoru obytných zón 

➢ Odchod části obyvatel (zejména střední a vyšší třídy) do suburbií v okolních obcích a městech (vliv 
preference bydlení obyvatel i nedostatečné koncentrace výstavby do intravilánu) s negativními 
důsledky na příjmy a komunitu města 

➢ Nepříznivá demografická prognóza předpokládající v příštích dekádách úbytek obyvatelstva 
přirozenou měnou 

➢ Demografické stárnutí obyvatelstva města snižující ekonomickou vitalitu města a vyvolávající vyšší 
nároky na kapacitu příslušných služeb 

➢ Pokračující trend snižování počtu osob v domácnostech 

➢ Prostorový růst pardubické (resp. hradecko-pardubické) aglomerace zvyšující nároky na obsluhu 
území a zabírající novou zástavbou volnou krajinu v extravilánu města 

➢ Obecně nízké uplatňování a vymahatelnost měkkých nástrojů územního plánování, regulačních 
plánů a územních studií a rovněž omezená zkušenost samospráv s těmito nástroji 

➢ Omezená zkušenost a relativně malá míra uplatňování plánovacích dohod a dalších nástrojů 
společného postupu veřejných a soukromých subjektů při realizaci projektů rozvoje bydlení 

➢ Technické i morální zastarávání bytového fondu ve starších objektech při nedostatečné údržbě  

➢ Růst cen bydlení v důsledku rychlejšího růstu poptávky po bydlení, než nabídky bydlení s dopady 
na dostupnost bydlení 

➢ Složitý a dlouhý povolovací proces (zejm. územní a stavební řízení) 

➢ Nízká vlastnická diverzita bydlení a málo rozvinutý trh nájemního (a také obecního a družstevního) 
bydlení v Česku 

➢ S postupující metropolizací a prostorovým růstem pražské aglomerace předpoklad dalšího růstu 
cen nemovitostí v Pardubicích (nad rámec obecného trendu růstu kupní síly obyvatel Česka) 

➢ Chybějící zákon o sociálním bydlení 

➢ Rostoucí nedostupnost bydlení pro osoby v bytové nouzi i pro středně příjmové domácnosti a pro 
mladé 
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3 STRATEGICKÁ ČÁST 
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3.1 VIZE 

Návrhové období vize jako nejobecnější úrovně Strategie bydlení pro město Pardubice je stanoveno na 
20 let. Vize bydlení v Pardubicích je definována takto: 

 

 

Pardubice budou městem s pestrou a kvalitní nabídkou bydlení pro různé skupiny obyvatel. 

Město bude mít kvalitní kostru své urbánní struktury (centra významných celků, urbánní osy). 
Rozvoj bydlení i dalších funkcí bude přednostně realizován v intravilánu a na transformačních 
plochách se snahou o intenzifikaci zástavby a eliminaci záboru volných ploch (zejména mimo 

intravilán). Komerční bytový fond bude v každé lokalitě či čtvrti nabízet různé možnosti bydlení 
v rodinných i bytových domech pro různé sociální skupiny a bude eliminovat riziko sociálně 

prostorové segregace. Bytový fond ve vlastnictví města bude dostatečně rozsáhlý pro zajištění 
dostupného bydlení cílovým skupinám, které na vlastní bydlení nedosáhnou. Tím bude podpořena 
stabilizace obyvatelstva (počet obyvatel i jejich struktura) a sociálně-ekonomického rozvoje města. 

Ve vazbě na bydlení budou město a jeho jednotlivé sídelní celky adekvátně vybaveny veřejnými i 
komerčními službami. Ve smyslu růstu mobility obyvatel a snižování negativních důsledků na životní 

prostředí města bude rozvíjen dopravní systém města. Město bude mít dostatečné přírodní a 
krajinné zázemí pro rekreaci svých obyvatel. 

 

 

Vize je strukturována do 6 pilířů uvedených v následujícím schématu. 3 pilíře (ve schématu zvýrazněné 
podbarvením) jsou předmětem vlastní strategie rozvoje bydlení. Další 3 pilíře jsou souvisejícími tématy, 
na která návrh strategie upozorňuje. 

Obrázek 3: Schematické vyjádření vize rozvoje bydlení 

 

Sídelní struktura 
města, urbanismus 

Bytový fond 

Sociální prostředí a 
sociální bydlení 

Hospodářský vývoj 
a služby 

Životní prostředí, 
příroda a krajina 

Dopravní systém 
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3.2 CÍLOVÉ SKUPINY 

Strategie bydlení definuje 10 cílových skupin: 

1. Obyvatelstvo s vysokým statusem 

2. Běžné rodiny 

3. Mladé a začínající rodiny 

4. Pracovníci ve veřejných službách 

5. Studenti 

6. Dočasné pracovní síly 

7. Senioři 

8. Dospělé osoby se zdravotním handicapem 

9. Sociálně slabí obyvatelé 

10. Osoby v nouzi 

Každá cílová skupina bude strategií podpořena jiným způsobem a pro jednotlivé cílové skupiny jsou 
také jinak relevantní jednotlivé pilíře vize. Charakteristiku jednotlivých cílových skupin a způsob jejich 
zohlednění ve strategii naznačují následující tabulkové přehledy. 

Tabulka 26: Cílová skupina Obyvatelstvo s vysokým statusem 

1. Obyvatelstvo s vysokým statusem 

Jedná se o kosmopolitní obyvatele s vysokým sociálním a ekonomickým statusem. Část těchto 
obyvatel jsou cizinci. Typickými příslušníky jsou manažeři firem, vedoucí pracovníci v oblasti 
výzkumu apod. 

Pilíř 1. Sídelní struktura města 
a urbanismus 

Pilíř 2. Bytový fond Pilíř 3. Sociální prostředí a 
sociální bydlení 

Celková sídelní a urbanistická 
struktura města a nabídka 
velmi kvalitních a plošně 
větších bytů ve vazbě na 
životní prostředí a dopravní 
systém je zásadní pro 
atraktivitu bydlení skupiny. 

Obytné zóny a bytové domy 
mají být realizovány s pestrou 
nabídkou různých typů, 
dispozic a velikostí bytů 
zamezující nežádoucí sociálně-
prostorové segregaci. 

Cílová skupina přispívá 
k ekonomické i sociální 
prosperitě a stabilitě, zejména 
pak ve vazbě na hospodářský 
vývoj města a tvorbu přidané 
hodnoty. 
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Tabulka 27: Cílová skupina Běžné rodiny 

2. Standardní rodiny 

Jedná se o početně největší skupinu přesahující i do některých dalších cílových skupin. Standardní 
rodiny jsou definovány jako rodiny s nezletilými, mladistvými nebo studujícími dětmi, včetně 
pěstounských rodin. Jedná se o širokou skupinu, zpravidla se středním sociálním, ekonomickým a 
příjmovým statusem. 

Pilíř 1. Sídelní struktura města 
a urbanismus 

Pilíř 2. Bytový fond Pilíř 3. Sociální prostředí a 
sociální bydlení 

S ohledem na početnost této skupiny je zásadní dostatečně 
kvalitní a rozsáhlá nabídka komerčního bydlení v intravilánu 
města s dobrou dostupností služeb (maloobchod, školství, sport 
atd.) a dopravní dostupností eliminující stěhování mimo město a 
s ním spojený růst nákladů a pokles příjmů města. 

Cílová skupina přispívá ke 
stabilitě sociálního prostředí 
v širokém smyslu (pracovní trh, 
síť obchodů a služeb, spolkové 
aktivity apod.). 

Tabulka 28: Cílová skupina Mladé a začínající rodiny 

3. Mladé a začínající rodiny 

Specifická skupina mladých a začínajících rodin představuje klíčový prvek pro udržení obyvatelstva. 
Orientačně ji lze vymezit jako obyvatele od 20 do 40 let na začátku profesní kariéry s dětmi nebo 
s předpokladem mít děti v budoucnu. 

Pilíř 1. Sídelní struktura města 
a urbanismus 

Pilíř 2. Bytový fond Pilíř 3. Sociální prostředí a 
sociální bydlení 

Sídelní struktura a urbanistické 
řešení města má nabídnout 
cenově dostupné bydlení 
v přijatelném prostředí a 
s dobrou dostupností služeb 
(školy, kultura, sport). 

Důležitá je nabídka cenově 
dostupného bydlení 
rozmanitých vlastnických 
vztahů (komerční vlastní, 
komerční nájemní, družstevní 
bydlení, městské byty…). 

Cílová skupina přispívá ke 
stabilitě sociálního prostředí a 
k udržitelnosti populačního 
vývoje města. 
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Tabulka 29: Cílová skupina Pracovníci ve veřejných službách 

4. Pracovníci ve veřejných službách 

Jedná se především o pracovníky ve veřejných službách, jejichž příjmová úroveň jim mnohdy 
znesnadňuje dostupnost bydlení. Typickými příslušníky skupiny jsou učitelé, zdravotnický personál, 
policisté, hasiči, pracovníci v oblasti kultury, řidiči atd. 

Pilíř 1. Sídelní struktura města 
a urbanismus 

Pilíř 2. Bytový fond Pilíř 3. Sociální prostředí a 
sociální bydlení 

Sídelní struktura a urbanistické 
řešení města má nabídnout 
cenově dostupné bydlení 
v přijatelném prostředí a 
s dostupností svého 
pracovního místa. 

Důležité je doplnění běžné 
nabídky komerčních bytů 
cenově dostupnými služebními 
byty ve vlastnictví města, jeho 
příspěvkových organizací a 
dalších veřejných institucí. 

Bez relevance vůči cílové 
skupině. 

Tabulka 30: Cílová skupina Studenti 

5. Studenti 

Studenti jsou skupinou, která ve městě pobývá dočasně několik let během studia. Jedná se částečně 
o místní obyvatele, ale částečně o studenty z jiných částí Česka, případně ze zahraničí. 

Pilíř 1. Sídelní struktura města 
a urbanismus 

Pilíř 2. Bytový fond Pilíř 3. Sociální prostředí a 
sociální bydlení 

Sídelní struktura a urbanistické 
řešení města má nabídnout 
cenově dostupné sdílené 
bydlení (nejen koleje, ale i 
sdílené komerční bydlení 
v bytech) v širším centru města 
navázané na vybavenost (sport, 
kultura apod.). Sociálně-
ekonomické prostředí (včetně 
trhu s byty, pracovního trhu) 
města má studenty motivovat 
k tomu, aby po studiu ve městě 
zůstali. 

Důležitá je kombinace běžné 
nabídky vysokoškolských kolejí 
a komerčních bytů k pronájmu 
pro sdílené bydlení. Vhodná, 
ale obtížně proveditelná je 
rovnoměrnější prostorová 
distribuce (dekoncentrace) 
těchto bytů ve městě. 

Bez relevance vůči cílové 
skupině. 
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Tabulka 31: Cílová skupina Dočasné pracovní síly 

6. Dočasné pracovní síly 

Jedná se o velmi specificky vymezenou cílovou skupinu osob, které ve městě pobývají dočasně kvůli 
zaměstnání. Doba pobytu zahrnuje několik měsíců až let. Jedná se o domácí obyvatele i cizince. 
Typickými představiteli jsou kmenoví či agenturní pracovníci s nižší kvalifikací zajišťující dělnické, 
řemeslné či pomocné práce ve výrobě, maloobchodu apod. 

Pilíř 1. Sídelní struktura města 
a urbanismus 

Pilíř 2. Bytový fond Pilíř 3. Sociální prostředí a 
sociální bydlení 

Sídelní struktura a urbanistické 
řešení města má nabídnout 
cenově dostupné bydlení 
v přijatelném prostředí a 
dostupností veřejné dopravy. 

Důležité je doplnění běžné 
nabídky komerčních bytů ke 
koupi či pronájmu cenově 
dostupnými byty ve vlastnictví 
soukromých subjektů, příp. 
města a dalších veřejných 
institucí. Vhodná je 
rovnoměrná prostorová 
distribuce (dekoncentrace) 
těchto bytů ve městě. 

Bez relevance vůči cílové 
skupině. 

Tabulka 32: Cílová skupina Senioři 

7. Senioři 

Početně silná skupina je vymezena jako ekonomicky neaktivní obyvatelé v poproduktivním věku. 

Pilíř 1. Sídelní struktura města 
a urbanismus 

Pilíř 2. Bytový fond Pilíř 3. Sociální prostředí a 
sociální bydlení 

Sídelní struktura a urbanistické 
řešení města mají přispívat 
k bezpečnosti, odstranění 
bariér ve veřejném prostoru a 
fyzická dostupnost služeb 
(maloobchod, zdravotnictví, 
kultura aj.) a bezbariérové 
veřejné dopravy. 

Klíčový je fungující trh s byty 
umožňující přestěhování do 
menšího bytu apod. Doplňkově 
je třeba doplnit běžnou 
komerční nabídku o 
malometrážní městské byty, 
případně o byty zvláštního 
určení a komunitní bydlení. 
Obytné zóny a bytové domy 
mají být realizovány s pestrou 
nabídkou různých typů, 
dispozic a velikostí bytů 
zamezující nežádoucí sociálně-
prostorové segregaci. 

Důležitá je provázanost bydlení 
s nabídkou služeb pro seniory 
(pobytové a zejména 
odlehčovací služby) a 
doplňková nabídka bytů 
zvláštního určení nebo 
obdobných bytů. 
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Tabulka 33: Cílová skupina Dospělé osoby se zdravotním handicapem 

8. Dospělé osoby se zdravotním handicapem 

Početně relativně malá, ale z hlediska nástrojů politiky bydlení velmi důležitá cílová skupina zahrnuje 
dospělé osoby s různými formami zdravotního handicapu. 

Pilíř 1. Sídelní struktura města 
a urbanismus 

Pilíř 2. Bytový fond Pilíř 3. Sociální prostředí a 
sociální bydlení 

Sídelní struktura a urbanistické 
řešení města mají přispívat 
k bezpečnosti, odstranění 
bariér ve veřejném prostoru a 
fyzická dostupnost služeb 
(maloobchod, zdravotnictví, 
kultura aj.) a bezbariérové 
veřejné dopravy. 

Bytový fond ve městě musí 
zahrnovat dostatečný počet 
bytů zvláštního určení a 
chráněného bydlení s dobrou a 
bezbariérovou dostupností 
veřejných a komerčních služeb. 
Obytné zóny a bytové domy 
mají být realizovány s pestrou 
nabídkou různých typů, 
dispozic a velikostí bytů 
zamezující nežádoucí sociálně-
prostorové segregaci. 

Důležitá je provázanost bydlení 
s nabídkou služeb pro 
zdravotně handicapované 
osoby (zdravotní služby, 
některé druhy sociálních 
služeb) a doplňková nabídka 
bytů zvláštního určení nebo 
obdobných bytů. 

Tabulka 34: Cílová skupina Sociálně slabí obyvatelé 

9. Sociálně slabí obyvatelé 

Skupina zahrnuje obyvatele dlouhodobě sociálně, případně jinak znevýhodněné nebo ohrožené. 
Typickými představiteli jsou osamělí rodiče s dětmi, týrané osoby apod. 

Pilíř 1. Sídelní struktura města 
a urbanismus 

Pilíř 2. Bytový fond Pilíř 3. Sociální prostředí a 
sociální bydlení 

Sídelní struktura města má 
umožňovat rovnoměrnou 
prostorovou distribuci 
sociálního bydlení, malo – a 
velkometrážních bytů atd. 

Obytné zóny a bytové domy 
mají být realizovány s pestrou 
nabídkou různých typů, 
dispozic a velikostí bytů 
zamezující nežádoucí sociálně-
prostorové segregaci. Systém 
přidělování sociálních bytů 
musí být rychlý, efektivní a 
transparentní. 

Potřeba cílové skupina 
zahrnuje dostupné sociální 
bydlení doplněné nabídkou 
služeb (finanční, kariérové a 
právní poradenství apod.). 
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Tabulka 35: Cílová skupina Osoby v nouzi 

10. Osoby v nouzi 

Skupina zahrnuje obyvatele v krátkodobé obtížné životní situaci. Typickými zástupci jsou obyvatelé 
v krátkodobé hmotné nouzi, v insolvenci, osoby v bytové nouzi v důsledku rodinné krize, osoby, na 
nichž bylo pácháno násilí apod. 

Pilíř 1. Sídelní struktura města 
a urbanismus 

Pilíř 2. Bytový fond Pilíř 3. Sociální prostředí a 
sociální bydlení 

Sídelní struktura města musí 
eliminovat sociálně-
prostorovou segregaci a 
podporovat kontakt různých 
skupin obyvatel (místa 
setkávání, umožnění činnosti 
neziskovým organizacím 
apod.). 

Součástí bytového fondu musí 
být dostatek (zejména 
městských) azylových bytů a 
obdobných bytů pro 
krátkodobé bydlení osob 
v nouzi. 

Potřeba cílové skupina 
zahrnuje dostupné sociální 
bydlení doplněné nabídkou 
služeb (právní poradenství, 
psychologická pomoc apod.). 
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3.3 VÝCHODISKA VIZE A VÝVOJOVÉ TRENDY 

Podle výše stanovených pilířů vize jsou v této kapitole rozpracovány hlavní vývojové trendy a 
východiska, které jsou brány v potaz při následném rozpracování strategie. 

V následujícím tabulkovém přehledu jsou uvedeny vnitřní trendy a východiska rozdělené podle 6 pilířů 
vize. 

Tabulka 36: Vnitřní východiska a trendy 

Tematická oblast Východiska a trendy 

Sídelní struktura 
města, urbanismus 

➢ Obecně vysoká atraktivita města pro bydlení (příznivé prostředí, dostatek 
pracovních příležitostí ve městě, dopravní poloha města) a v důsledku 
toho relativně vysoké (a do budoucna pravděpodobně dále rostoucí) ceny 
bytů ve vztahu k příjmům domácností. 

➢ Další propojování a růst významu hradecko-pardubické aglomerace. 

➢ Dostatek potenciálně zastavitelných ploch pro rozvoj bydlení na „zelené 
louce“ (aktuálně převažující výstavba) i na transformačních plochách a 
plochách typu brownfields (potenciálně vhodná výstavba). 

➢ Rozvinutá struktura objektivně existujících i obyvateli jasně vnímaných 
urbanistických celků ve městě, zřetelné fyzické, funkční i sociální (i 
generační) rozdíly mezi těmito celky. 

➢ Fragmentace obytného prostředí města dopravními komunikacemi. 

➢ Předpokládaný růst sociálně-prostorových rozdílů ve městě směřující 
k posílení prestižních čtvrtí a částečnému zaostávání méně atraktivních 
čtvrtí vč. některých sídlišť, jejichž veřejná prostranství i struktura bytového 
fondu neodpovídající současným a budoucím potřebám bydlení střední 
třídy. 

➢ (Další) růst poptávky po bydlení v zázemí Pardubic (vyšší finanční, 
dopravní a environmentální náklady) vs. potřeba intenzifikace zástavby 
v hradecko-pardubické aglomeraci. 

Bytový fond ➢ Relativně rozsáhlý bytový fond ve vlastnictví města, který vykazuje 
investiční deficit a do budoucna vyžaduje soustředěnou investiční aktivitu. 

➢ Výrazná poptávka po bydlení ze strany různých profesí a institucí 
(zdravotnický personál, učitelé, policisté, komunální služby apod.), pro niž 
není adekvátní nabídka. 

➢ Nedostatek dostupných startovacích bytů, dílčí deficity v dostupnosti 
některých dalších specifických typů bydlení nebo v jejich fyzickém stavu 
(azylové bydlení apod.). 
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Tematická oblast Východiska a trendy 

Sociální prostředí a 
sociální bydlení 

➢ Předpoklad pokračujícího kladného migračního salda (především díky 
vnitrostátní migraci) a přirozeného úbytku obyvatel Pardubic vedoucí 
k dlouhodobě stabilnímu počtu obyvatel města. 

➢ Příznivá vzdělanostní struktura obyvatelstva města. 

➢ Trend sociálně prostorové segregace s lokalitami ohroženými sociálním 
vyloučením (osoby ohrožené ztrátou bydlení žijí pouze v několika málo 
lokalitách města). 

➢ Stávající sociální problémy vázané na několik málo čtvrtí, resp. objektů 
(mj. ubytovací zařízení na sídlišti Polabiny). 

➢ Široká síť zařízení pro kulturu, volný čas a sport. 

Hospodářský vývoj 
a služby 

➢ Strukturálně pestrá skladba místní ekonomiky při současné přítomnosti 
několika výrazných oborů (elektrotechnický, chemický průmysl). 

➢ Relativně nižší počet drobných podnikatelů, a naopak přítomnost několika 
velkých zaměstnavatelů (výroba, veřejné služby). 

➢ Relativně stabilní situace na trhu práce (i v dobách hospodářské recese 
problémy spíše menší než ve většině měst v Česku). 

➢ Přítomnost univerzity jako stabilizujícího prvku pro udržení vzdělanostní 
úrovně ve městě a generování inovací. 

➢ Odsávání pracovních sil, elit a mozků do Prahy (dojížďkou i stěhováním). 

➢ Aktuální lokální nedostatek míst v mateřských, částečně i základních 
školách. 

➢ Sdílená vybavenost veřejnými i komerčními službami spolu s Hradcem 
Králové – větší trh a širší nabídka pro obyvatele obou měst a jejich okolí. 

Životní prostředí, 
příroda a krajina 

➢ Relativně dobrý imisní stav ovzduší. 

➢ Přítomnost zatěžujících průmyslových provozů s negativními vlivy na 
obytné prostředí (Paramo, Synthesia, Explosia). 

➢ Zatížení obytného prostředí města hlukovou a případně i emisní zátěží z I. 
tranzitního železničního koridoru, silničních komunikací a letiště 
Pardubice. 

➢ Dobré zázemí města i jeho okolí pro příměstskou rekreaci. 
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Tematická oblast Východiska a trendy 

Dopravní systém ➢ Velmi dobrá železniční dopravní poloha, do budoucna zlepšení silniční 
dopravní polohy (výstavba D35, modernizace úseků silnic I. třídy). 

➢ Funkční integrovaná MHD. 

➢ Nadstandardní předpoklady pro rozvoj cyklistické dopravy (topografické 
poměry, relativně rozvinutá infrastruktura). 

➢ Kapacity dopravy v klidu nevyhovují poptávce (centrum města, sídliště). 

➢ Existence mezinárodního letiště s vizí navýšení počtu přepravených 
cestujících. 

➢ Potenciál lodní dopravy na Labi v případě realizace potřebných investic. 

 

V dalším tabulkovém přehledu jsou uvedeny obecné vývojové trendy na úrovni Česka, případně na 
úrovni evropské či globální. Opět jsou rozdělené podle 6 pilířů vize. 

Tabulka 37: Vnější východiska a vývojové trendy 

Tematická oblast Východiska a trendy 

Sídelní struktura 
města, urbanismus 

➢ Prostorové rozšiřování funkčního zázemí pražské metropolitní oblasti 
posilující funkční propojení Prahy s Pardubicemi v oblasti dojížďky do 
zaměstnání, do škol a za službami. 

➢ Obecně nízké uplatňování a vymahatelnost měkkých nástrojů územního 
plánování, regulačních plánů a územních studií a rovněž omezená 
zkušenost samospráv s těmito nástroji. 

➢ Omezená zkušenost a relativně malá míra uplatňování plánovacích dohod 
a dalších nástrojů společného postupu veřejných a soukromých subjektů 
při realizaci projektů rozvoje bydlení. 

➢ Předpoklad zkrácení a zjednodušení územního a stavebního řízení. 

➢ Trend rozvoje energeticky úsporného a „zeleného“ bydlení podporovaný 
také z evropské, částečně i národní úrovně. 

➢ Trend výstavby objektů adaptovatelných pro různé funkce (bydlení, 
občanská vybavenost, ubytování pro turisty apod.) 

Bytový fond ➢ Předpokládaný růst podílu nájemního bydlení, stávající vysoký podíl 
bydlení vlastnického. 

➢ Trend soukromých projektů rozvoje družstevní výstavby (zatím spíše bez 
podpory veřejného sektoru) a projektů menších lokálních developerů se 
zaměřením na kvalitní bydlení. 

➢ Rostoucí nedostupnost bydlení pro osoby v bytové nouzi i pro středně 
příjmové domácnosti a pro mladé (nedostatek odpovídajících finančních i 
jiných nástrojů). 



- 127 - 

Tematická oblast Východiska a trendy 

Sociální prostředí a 
sociální bydlení 

➢ Stávající i budoucí demografické stárnutí a přirozený úbytek obyvatelstva. 

➢ Předpokládaný růst sociálních (též příjmových) rozdílů mezi obyvateli a 
sociálními vrstvami. 

Hospodářský vývoj ➢ Nástup robotizace a průmyslu 4.0 vedoucí dlouhodobě k zániku některých 
pracovních míst ve výrobě (krátkodobě však spíše růst počtu agenturních 
pracovníků v odvětvích průmyslu). 

➢ Růst podílu sdílené ekonomiky, který ovlivní např. odvětví dopravy, 
některých služeb i výrobu spotřebního zboží. 

Životní prostředí, 
příroda a krajina 

➢ Klimatická změna měnící nároky na podobu veřejných prostranství a jejich 
údržby i na architektonické a stavební provedení budov, zhoršení tepelné 
pohody v některých starších bytech (zejména panelová sídliště). 

Dopravní systém ➢ Dlouhodobý růst dopravních intenzit a dopravních výkonů. 

➢ Ekologizace dopravy ve městech vedoucí v dlouhodobé perspektivě ke 
snížení lokálních emisí do ovzduší, příp. i k dílčímu snížení hlukové zátěže 
z dopravy (nikoli však snížení dopravních intenzit samotných). 

➢ Předpoklad pokračující integrace veřejné dopravy. 
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3.4 CÍLE A TEMATICKÉ OBLASTI ROZVOJE BYDLENÍ 

Strategie bydlení pro město Pardubice se v souladu se schematickým vyjádřením vize dále člení do 3 
tematických oblastí: 

1. Sídelní struktura města a urbanismus 

2. Bytový fond 

3. Sociální prostředí a sociální bydlení 

V rámci každé z těchto tematických oblastí je navržena sada opatření, která jsou podrobně 
specifikovaná v programové části (kapitola 3). Trojice témat hospodářský rozvoj, životní prostředí, 
příroda a krajina a dopravní systém představuje doplňkové, průřezové oblasti, jejichž kvalita je 
zohledněna ve všech třech hlavních tematických oblastech. Následující schéma znázorňuje strukturu 
tematických oblastí a opatření. 

Obrázek 4: Struktura Strategie rozvoje bydlení pro město Pardubice 
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Tematická oblast 2 

Bytový fond 

Tematická oblast 1 

Sídelní struktura 
města a urbanismus 

Opatření 2.1: Bytový fond ve vlastnictví města 

Opatření 2.2: Organizační podpora dostupného bydlení 

Opatření 3.1: Bydlení a život osob v nouzi 

Opatření 3.2: Bydlení a život sociálně slabých obyvatel 

Opatření 3.3: Bydlení a život osob se zdravotním handicapem 

Opatření 3.4: Bydlení a život seniorů 

Opatření 3.5: Bydlení a život dočasných pracovních sil 

Tematická oblast 3 

Sociální prostředí a 
sociální bydlení 

Opatření 1.1: Centrum města 

Opatření 1.2: Urbanistická osa centrum–nádraží 

Opatření 1.3: Sídliště 

Opatření 1.4: Brownfields 

Opatření 1.5: Greenfields 

Opatření 1.6: Hradecko-pardubická aglomerace 



- 129 - 

• Tematická oblast 1 Sídelní struktura města a urbanismus je členěna podle lokalit, protože 
každý typ území vyžaduje jiný přístup a jiný typ intervencí. 

• Tematická oblast 2 Bytový fond je členěna podle typů intervencí, protože využívání a rozvoj 
bytového fondu zahrnuje investiční akce, finanční nástroje, organizační kroky i spolupráci 
s jinými subjekty. 

• Tematická oblast 3 Sociální prostředí a sociální bydlení je členěna podle cílových skupin, 
protože každá cílová skupina vyžaduje jiný typ bydlení a jiný mix aktivit vázaných na vlastní 
bydlení. 
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4 PROGRAMOVÁ ČÁST 
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4.1 TEMATICKÁ OBLAST 1: SÍDELNÍ STRUKTURA MĚSTA A 

URBANISMUS 

Tematická oblast 1: Sídelní struktura města a urbanismus je členěna do 6 opatření: 

• Opatření 1.1: Centrum města 

• Opatření 1.2: Urbanistická osa centrum – nádraží 

• Opatření 1.3: Sídliště 

• Opatření 1.4: Brownfields 

• Opatření 1.5: Greenfields 

• Opatření 1.6: Funkční konurbace Pardubice – Hradec Králové 

Opatření se dělí podle urbanistických témat, resp. typů lokalit, které jsou klíčové pro rozvoj obytné 
funkce. Ústředními principy je preference obytné a komerční výstavby na brownfieldech a v intravilánu 
města před výstavbou na greenfieldech, šetrné a ekonomicky efektivní využívání zastavitelných ploch 
na greenfieldech, polyfunkční charakter výstavby, směřování komerčního a obytného developmentu 
do centra města a zejména pak do urbanistické osy centrum – nádraží. Smyslem je kromě šetrného 
využívání disponibilních ploch a hospodárného využívání veřejné infrastruktury a umožnění efektivní 
dopravní obsluhy také zabezpečení rozvoje centra města a zajištění pestré nabídky nového bydlení v 
dobře vybavených obytných okrscích napříč celým územím města. 

Před samotným popisem jednotlivých opatření tematické oblasti 1 jsou uvedeny schematické výkresy 
jednotlivých rozvojových ploch pro bydlení. 

 



Opatření 1.1: Centrum města 

Problémy a potřeby 

Pro centrum města byly identifikovány následující potřeby: 

• Potřeba udržení funkce polyfunkčního celoměstského centra (zamezení masivnímu přesunu 
centrálních funkcí do poloh na okraji intravilánu). 

• Potřeba udržení a rozvoje dostupného bydlení v centru města, které je ohrožené komercionalizací a 
související přeměnou bytového fondu na kanceláře, či prostory pro krátkodobé ubytování. 

• Potřeba zvýšení podílu bytů v centrální části ve správě města. 

• Potřeba respektování památkové ochrany MPR Pardubice a NKP Pardubický zámek, jakož i 
jednotlivých památkových objektů v území. 

• Potřeba přiměřeného doplnění zóny sportu u zimního stadionu o kapacity bydlení, případně 
ubytovací kapacity pro zajištění celodenního užívání území.  

• Potřeba přesunu části parkovacích kapacit z veřejných prostranství do objektů. 

Cíle 

Hlavním cílem je udržení statutu polyfunkčního městského centra, udržení obyvatel v území a rozvoj občanské 
vybavenosti v území.   

Dílčí kroky a typové aktivity 

• Zmapování potřeb obyvatel území. 

• Zmapování potřeb podnikatelských subjektů působících v území. 

• Zmapování lokalit vhodných pro novou obytnou výstavbu (proluky, ul. U Stadionu apod.) a podpora 
realizace obytné výstavby v těchto lokalitách. 

• Pořízení a schválení územních studií a regulačních plánů pro zóny vytipované v novém územním 
plánu. 

• Koncipování nového developmentu i přestavovaných veřejných prostranství a objektů na klimatické 
změny (zadržování a využívání dešťové vody, vodní prvky na veřejných prostranstvích, doplňování 
zeleně a dalších prvků pro minimalizaci efektu tepelných ostrovů). 

• Podpora obnovy památkově chráněných objektů, příp. i jiných cenných nemovitostí (dotace na 
obnovu). 

• Zavedení ubytovacích poplatků pro krátkodobé ubytování pro všechna zařízení využívaná pro 
krátkodobé ubytování a jejich důsledné vymáhání. 

• Rozšíření bytového fondu ve vlastnictví města v území (např. formou výstavby nového bydlení 
městem, nebo akvizice b.j. v soukromém developmentu prostřednictvím plánovacích smluv). 

• Institucionální podpora realizace půdních vestaveb a zastavování proluk pro zajištění reprodukce 
bytového fondu (při respektování památkové ochrany a pohledových hodnot v MPR). 

• Výstavba podzemních garáží a parkovacích domů o přiměřené kapacitě na vhodných místech (s 
preferencí míst pro obyvatele bydlící v území). 

• Přiměřená redukce kapacit dopravy v klidu na veřejných prostranstvích v návaznosti na výstavbu 
podzemních garáží a parkovacích domů ve prospěch ploch veřejné zeleně a krátkodobé rekreace 
(včetně ploch vnitrobloků). 

• Další regulace motorové dopravy v historickém jádru města. 
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• Další podpora rozvoje cyklistické infrastruktury a cyklodopravy v centru města (budování cyklostezek, 
cyklopruhů, cyklostojanů a monitorovaných cykloparkovišť s dobíječkami pro elektrokola). 

• Podpora kulturní a spolkové činnosti v centru města (mj. podpora kulturních aktivit oživujících 
historické objekty). 

-Výsledky Monitorovací ukazatele/milníky 

Udržení obyvatel v centru města. 

Nabídka nového bydlení v centru města. 

Vyšší počet b.j. ve vlastnictví města. 

  

Minimálně 500 obyvatel ZSJ Pardubice-Staré Město k 
SLDB 2031 (515 k SLDB 2011). 

Minimálně 6 000 obyvatel ZSJ Pardubice-střed k SLDB 
2031 (6 114 k SLDB 2011). 

Minimálně 100 obyvatel ZSJ Zimní stadion k SLDB 
2031 (0 k SLDB 2011). 

Minimálně 100 nových b.j. v centru města. 

Minimálně 50 b.j. ve vlastnictví města (5 k r. 2019). 

Předpoklady a rizika 

Základním předpokladem pro udržení obyvatel v centru města je zamezení masivní komercionalizace 
bytového fondu (např. jeho přeměny na krátkodobé ubytovací kapacity, nebo kanceláře). K tomu by bylo 
vhodné získat tvrdší nástroje, např. ve formě volnějšího zákona o dani z nemovitosti, který by umožnil městu 
nastavit daň tak, aby mohlo pobízet majitele k zachování bydlení v centru města. Dalším důležitým 
předpokladem je zajištění takové kvality života v centru města, která bude stávajícím i potenciálním 
obyvatelům dlouhodobě vyhovovat. Jedním z předpokladů kvality života je dostupnost provozoven služeb 
potřebných pro obyvatele (zejména obchodů se zbožím krátkodobé spotřeby). To může město částečně 
ovlivnit např. jako vlastník/pronajímatel nebytových prostor pro tyto účely. Přímo může ovšem město 
ovlivňovat nabídku kulturního, spolkového nebo sportovního života, a to prostřednictvím podpory příslušných 
spolků a akcí.   

Finanční rámec a finanční zdroje 

Mezi vhodné finanční zdroje pro realizaci tohoto opatření zejména patří: finanční prostředky Statutárního 
města Pardubice (včetně výnosů z ubytovacích poplatků, nájemného a parkovného), státní rozpočet (dotace 
ze Státního fondu podpory investic, dotace na obnovu památek atd.). 

Garant a zapojené subjekty 

Garant: Statutární město Pardubice 

Zapojené subjekty:  

• Rozvojový fond Pardubice a.s. 

• Služby města Pardubic a.s. 

• Nadace pro rozvoje města Pardubic 

• Developeři 

Příklady dobré praxe 

• Vídeň (zástavba proluk a konverze stávajících staveb na bydlení např. Gasometer) 

• Kodaň (kvalitní nová městotvorná architektura součástí programu města) 

• Paříž (budování studentských kolejí a sociálního bydlení v prolukách v centru města včetně 
zanedbaných lokalit kde hrozí segregace obyvatel) 

• Mnichov (velká míra kultivovaných a zapadajících dostaveb a přístaveb v souladu s rázem místa) 

• Litomyšl (pečlivý výběr architektonických řešení, doplňování města hodnotnými veřejnými stavbami, 
péče o kvalitu prostředí města, hodnotná obytná výstavba) 
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• Písek (kultivace městského centra a jeho památek včetně veřejných prostor, propojení města s 
krajinou a rekreací, využití nábřeží, posilování genia loci) 
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Opatření 1.2: Urbanistická osa centrum–nádraží 

Problémy a potřeby 

Opatření reaguje na potenciál této urbanistické osy jakožto rozšířeného funkčního městského centra, který 
zatím není zcela naplněn. Rozvojově významné jsou zde zejména rozsáhlé plochy určené pro přestavbu, resp. 
intenzifikaci využití (brownfield Prokopka, stávající autobusové nádraží, pod využité území přednádraží a 
plochy západně od objektu žst. Pardubice). Pro plnohodnotnou funkci území jako rozšířeného centra města a 
zároveň i pro využití potenciálu okolí žst. Pardubice hl. n. jakožto dopravního uzlu nadregionálního významu 
je potřeba prosazovat polyfunkční charakter nové výstavby (zamezení vzniku rozsáhlých ploch určených pouze 
pro obchody a kanceláře). Přitom je potřeba zajistit celkové zvýšení uživatelské i rezidenční atraktivity území 
podél Palackého třídy (mj. pro zvýšení uživatelské atraktivity veřejné hromadné dopravy osob), a to např. 
snahou o dosažení co nejlepší úrovně komerční občanské vybavenosti v území.  

Cíle 

Hlavním cílem je naplnění potenciálu této významné dopravní osy jako obslužného centra nadmístního 
významu. Sekundárním cílem je zajištění rozvoje polyfunkční městské středněpodlažní a vysokopodlažní 
zástavby s kancelářskými, obchodními a obytnými prostory.   

 

Dílčí kroky a typové aktivity 

• Včasné pořízení územních studií a regulačních plánů pro zóny vytipované v novém územním plánu. 

• Důraz na efektivní a polyfunkční využití disponibilních ploch v rámci přípravy územních studií a 
regulačních plánů a na zahrnutí obytné funkce do developmentu. 

• Vytváření podmínek pro vysokopodlažní zástavbu v okolí žst. Pardubice hl. n.   

• Předcházení vzniku dalších rozsáhlých monofunkčních objektů nezahrnujících obytnou funkci (v rámci 
zpracování územní studie / regulačního plánu, plánovacích smluv, komunikace s investory, účasti v 
územním řízení apod.). 

• Vytváření podmínek pro intenzifikaci využití území v rámci celé zóny (angažování Rozvojového fondu 
Pardubice a.s. v rámci rozvojových aktivit v území, výkup disponibilních ploch a objektů za účelem 
přípravy jejich developmentu, inženýrská příprava nezbytných úprav veřejné infrastruktury). 

• Využívání plánovacích smluv u rozsáhlejších developerských projektů (investor zafinancuje výstavbu 
potřebné veřejné infrastruktury, ev. uvolní část bytového fondu pro potřeby města). 

• Budování polyfunkční zástavby se zahrnutím obytné funkce (objekty orientované do Palackého třídy 
koncipovat s provozovnami služeb v parteru). 

• Definování požadavků města na spolufinancování veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti 
všemi developery. 

• Koncipování území Přednádraží podle principů Transit Oriented Development (hustá polyfunkční 
zástavba s vysokou koncentrací občanské vybavenosti, pracovních příležitostí a bydlení v blízkosti 
nádraží, pokles intenzity využití území s rostoucí vzdáleností od nádraží, maximální prostupnost 
území pro pěší a cyklisty). 

• Palackého třídu po celé délce koncipovat jako městský bulvár s designem „kompletní ulice“ 
(prosazovat patřičný odstup od vozovky u nové výstavby, po obou stranách ulice vést odděleně 
cyklostezky (cyklopruhy) a chodníky a separovat je od vozovky pásem ochranné a izolační zeleně). 

• Důraz na péči o prostředí – zajištění dostatku zeleně a odpočinkových ploch v rámci nového 
developmentu. 
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• Koncipování nového developmentu i přestavovaných veřejných prostranství a objektů na klimatické 
změny (zadržování a využívání dešťové vody, vodní prvky na veřejných prostranstvích, doplňování 
zeleně a dalších prvků pro minimalizaci efektu tepelných ostrovů). 

• Zvážení vytvoření kapacit na terminálu MHD na náměstí Jana Pernera pro potřeby regionální 
autobusové dopravy a vybudování odstavných ploch a provozního zázemí na jiné vhodné ploše 
(namísto nákladného budování nového autobusového nádraží). 

• Situování valné většiny nových parkovacích kapacit do podzemí (ev. do polyfunkčních budov). 

• Budování cykloinfrastruktury v rámci nového developmentu i v rámci celého území pro maximalizaci 
potenciálu cyklodopravy pro obsluhu území. 

Výsledky Monitorovací ukazatele/milníky 

Nabídka nového bydlení v území. 

Nabídka nových kancelářských ploch v území. 

Kompletní komerční občanská vybavenost v území 
přednádraží. 

Minimálně 400 nových bytů v zóně „Prokopka.“ 

Minimálně 200 nových bytů v zóně Přednádraží. 

 

Předpoklady a rizika 

Základním předpokladem žádoucího územního rozvoje je nalezení souladu mezi zájmy města, developerů a 
dalších zainteresovaných subjektů a aktérů. K tomu by kromě připravovaných územních studií mohly přispět i 
plánovací smlouvy, které by řešily mj. závazky developerů k financování či budování potřebné veřejné 
infrastruktury, parkovací kapacity v podzemních garážích, rozsah ploch pro maloobchodní zařízení, apod. 
Komerční development na transformačních plochách v území je žádoucí pro snížení tlaku na komercionalizaci 
bytového fondu v centru města, je však třeba zároveň dbát na to, aby nedošlo k vytvoření převisu nabídky 
maloobchodních ploch, což by mohlo vést k nežádoucímu přesunu maloobchodních provozoven z tradičních 
lokalit v centru města. Rizikem je také nežádoucí forma developmentu v území, např. v podobě pokračující 
výstavby nízkopodlažních monofunkčních obchodních objektů (tzv. „big boxů“), která by znemožnila naplnění 
potenciálu území pro vznik business centra nadregionálního významu. Potřebné je zastoupení obytného 
developmentu, který by oživil území i mimo pracovní dobu a poskytnul obytné kapacity pro zaměstnance 
subjektů působících v území a další cílové skupiny, ale i občanské vybavenosti (např. zdravotnických zařízení) 
pro zajištění potřeb obyvatel zóny a jejího blízkého okolí i dalších uživatelů území. 

Finanční rámec a finanční zdroje 

Mezi vhodné finanční zdroje pro realizaci tohoto opatření zejména patří: finanční prostředky Statutárního 
města Pardubice (financování veřejné infrastruktury), finanční prostředky Pardubického kraje 
(spolufinancování nového autobusového nádraží), příspěvky od developerů (na budování veřejné 
infrastruktury), soukromý kapitál. 

Garant a zapojené subjekty 

Garant: Statutární město Pardubice 

Zapojené subjekty:  

• Rozvojový fond Pardubice a.s. 

• Služby města Pardubic a.s. 

• Dopravní podnik města Pardubic a.s. 

• Správa železnic 

• Česká pošta 

• Nadace pro rozvoje města Pardubic 

• Developeři 

• Pardubický kraj 
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Příklady dobré praxe 

• Ústí nad Labem (regionální doprava funguje bez centrálního autobusového nádraží) 

• Olomouc (prostor přednádraží je funkčním centrem regionálního významu s přítomností zdravotního 
zařízení, kongresového hotelu a dalších funkcí) 

• Leiden, Nizozemí (přestavba stanice i okolí spojená s intenzifikací využití), 
https://www.archdaily.com/106866/transformation-of-leiden-central-station-master-plan-maxwan 

• Praha, projekt na zkompaktnění vlakovo-autobusového terminálu Smíchov (centralizace a 
zkompaktnění dopravního uzlu, využití zbylých ploch pro urbanizaci městského typu), 
http://www.a69.cz/terminal-smichov 

• Nantes, hlavní nádraží (transformace nádraží a developerská dostavba okolí městskou strukturou, 
projekt zelené promenády propojující s městem, celková úprava a dostavba dopravního uzlu), 
https://metropole.nantes.fr/territoire-institutions/projet/grands-projets/gare-nantes 

• Mnichov nádraží Munchen Ost (urbanizace předprostoru nádraží a dále recentní urbanistický rozvoj 
na jihu od železniční trati) 

  

https://www.archdaily.com/106866/transformation-of-leiden-central-station-master-plan-maxwan
http://www.a69.cz/terminal-smichov
https://metropole.nantes.fr/territoire-institutions/projet/grands-projets/gare-nantes
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Opatření 1.3: Sídliště 

Problémy a potřeby 

Navzdory postupné regeneraci (především) obytných objektů a veřejných prostranství na sídlištích zde stále 
přetrvávají investiční potřeby pro zajištění pokračující regenerace domovního fondu i veřejných prostranství a 
veřejné infrastruktury. Regenerace jako taková ovšem není s to zajistit dlouhodobé udržení či zvýšení 
sociálního statusu obyvatelstva sídlišť. Dlouhodobý převis poptávky po bydlení nad nabídkou a souvisejícímu 
výrazný růstu cen bydlení může ovšem udržet či přilákat na sídliště i obyvatelstvo s vyšší kvalifikací, resp. 
vyšším sociálním statusem, které si vzhledem ke snížené dostupnosti bydlení nemůže dovolit bydlení v 
prestižnějších lokalitách.  

Přetrvávajícím problémem sídlišť je jejich morální zastarávání, přičemž bytový fond sídlišť z velké části 
neodpovídá současným a budoucím potřebám bydlení střední třídy. Sídliště se i navzdory proběhnutým 
regeneracím stále potýkají s nízkou kvalitou veřejného prostoru. Z hlediska věkové skladby obyvatelstva je 
velkým problémem převážně jednogenerační skladba populace, kvůli rostoucímu věku první generace 
obyvatel sídlišť přitom dochází k citelnému stárnutí populace sídlišť.  

Pro předcházení sociálně-prostorové diferenciace, resp. homogenizace sociálního prostředí na sídlištích, jako 
území s nižším sociálním statusem a pro zajištění potřeb různých cílových skupin obyvatel (včetně 
jednočlenných domácností) je žádoucí diverzifikace nabídky bydlení na sídlištích tak, aby zahrnovalo jak 
bydlení s vyšším obytným standardem (a podlahovou plochou), tak malometrážní byty, nebo byty určené pro 
specifické cílové skupiny (např. osoby s hendikepem).   

Specifickým problémem sídlišť je stav původních objektů občanské vybavenosti, které jsou často v 
zanedbaném technickém stavu, morálně zastaralé a neodpovídají stávajícím potřebám obyvatel sídlišť. Přitom 
je žádoucí zachovat a případně i rozvíjet občanskou vybavenost na sídlištích. Dalším specifickým problémem 
je přetrvávající bariérovost obytných domů, objektů občanské vybavenosti i části veřejné infrastruktury na 
sídlištích. Velkým problémem je dlouhodobý nedostatek legálních parkovacích stání na sídlištích.  

Cíle 

Pokračování regenerace sídlišť, předcházení úpadku sociálního statusu sídlišť a diverzifikace bytového fondu.   

Dílčí kroky a typové aktivity 

• Zmapování potřeb obyvatel sídlišť. 

• Zpracování územních studií pro sídliště určená k regeneraci (město by zadávalo územní studie např. 
formou architektonické soutěže pro zpracování návrhů územních studií) se záměrem formulace 
komplexních urbanistických konceptů, které se budou postupně naplňovat při rekonstrukcích 
veřejných prostranství i úpravách domů a budou mj. reagovat na měnící se nároky na bydlení (např. 
parkování, využití půdních vestaveb) a na aktuální výzvy (změny klimatu).  

• Pasportizace veřejné zeleně, veřejné infrastruktury, uměleckých děl a mobiliáře na sídlištích. 

• Regenerace bytových domů a objektů občanské vybavenosti vlastněných městem. 

• Pokračování v regeneraci veřejných prostranství, veřejné zeleně a veřejné infrastruktury na sídlištích. 

• Dispoziční změny bytů ve vlastnictví města v rámci jejich rekonstrukcí (se záměrem úpravy nabídky 
bytů pro různé cílové skupiny uživatelů, bezbariérových úprav, nebo zavádění kolektivního bydlení 
seniorů). 

• Podpora regenerace obytných domů a objektů občanské vybavenosti (dotační poradenství a 
asistenční podpora ze strany města). 

• Podpora vzniku maloobchodních provozoven a provozoven služeb v parterech domů (mj. 
prostřednictvím dlouhodobých pronájmů nebytových prostor vlastněných městem). 

• Podpora vzniku bytového fondu s vyšším obytným standardem na sídlištích. 
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• Podpora dispozičních změn bytového fondu pro uspokojení různých cílových skupin obyvatel 
(zejména rozvoj malometrážních bytů pro jednočlenné domácnosti a seniory). 

• Doplnění sídlišť službami (např. v návaznosti na regeneraci původních objektů občanské vybavenosti, 
situováním provozoven služeb do parterů obytných domů apod.).  

• Dostavba sídlišť v lokalitách, kde k dostavbě existují podmínky (kapacitní infrastruktura apod.), za 
předpokladu potvrzení dostavby v rámci územních studií. 

• Koncipování nového developmentu, přestavovaných objektů a veřejných prostranství a objektů na 
klimatické změny (zadržování a využívání dešťové vody, vodní prvky na veřejných prostranstvích, 
doplňování zeleně a dalších prvků pro minimalizaci efektu tepelných ostrovů). 

• Výstavba podzemních parkovacích garáží či nadzemních garážových a parkovacích domů městem, či 
podpora jejich výstavby soukromými subjekty ze strany města s určením pro odkup či dlouhodobý 
pronájem rezidenty (a koordinace výstavby s regenerací veřejné zeleně a veřejných prostranství). 

• Budování cyklistické infrastruktury (cyklostezky, cyklopruhy, cyklostojany). 

Výsledky Monitorovací ukazatele/milníky 

Regenerované bytové domy. 

Regenerované, ev. přestavěné objekty občanské 
vybavenosti. 

Regenerovaná veřejná prostranství, veřejná zeleň a 
veřejná infrastruktura na sídlištích. 

Nová parkovací místa v podzemních garážích. 

Pestřejší nabídka bytového fondu z hlediska dispozic 
a obytného standardu na sídlištích. 

Podíl regenerovaných bytových domů. 

Počet regenerovaných objektů občanské. 
vybavenosti. 

Plocha regenerovaných veřejných prostranství. 

Počet nových parkovacích míst v podzemních 
garážích. 

 

Předpoklady a rizika 

Rizikem je pokračující sociálně-prostorová diferenciace spojená s odlivem obyvatel s vyšší kupní silou (resp. 
sociálním statusem) ze sídlišť, a naopak přílivem sociálně slabšího obyvatelstva do sídlišť. To by mohla uspíšit 
i případná zvyšující se dostupnost bydlení v jiných částech města, která může být důsledkem realizace 
ostatních opatření. Proto je nezbytné paralelně podporovat i pokračující regeneraci sídlišť.   

Finanční rámec a finanční zdroje 

Mezi vhodné finanční zdroje pro realizaci tohoto opatření zejména patří: finanční prostředky Statutárního 
města Pardubice, státní rozpočet (Státní fond podpory investic, Státní fond životního prostředí), ESIF, 
soukromé zdroje.  

Garant a zapojené subjekty 

Garant: Statutární město Pardubice 

Zapojené subjekty:  

• Rozvojový fond Pardubice a.s. 

• Služby města Pardubic a.s. 

• Nadace pro rozvoje města Pardubic 

• Developeři 

Příklady dobré praxe 

• Brno – Lesná (revitalizace polikliniky, dostavba kostela, dostavba bytů nad objektem samoobsluhy, 
založení dětského klubu, atraktivní řešení dětských hřišť a sportovišť, zachování sochařské výzdoby) 
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• Praha – Invalidovna (přiměřené zahušťování dalšími objekty různých funkcí, některé zásahy povedené 
jiné méně) 

• Praha – Žižkov (revitalizace panelových domů v ul. Roháčova a dostavba širší škály typů bytů) 

• Pardubice – Architektonicko-urbanistická studie na lokalitu finských domků 

• Zlín, revitalizace veřejného prostoru na sídlišti Jižní svahy (výrazný výtvarný zásah oživující místo), 
https://www.archiweb.cz/b/revitalizace-verejneho-prostoru-v-okoli-1-segmentoveho-domu-na-
sidlisti-jizni-svahy 

• Praha 8 - Revitalizace parku a náměstí Krakov (revitalizace centrální plochy sídliště a jeho 
zatraktivnění zvyšuje hodnotu území, hospodaření s dešťovou vodou), 
https://www.archiweb.cz/b/revitalizace-parku-a-namesti-krakov 

• Analýza příkladů revitalizací sídlišť ve sborníku Sídliště a jak dál? (výstup z výzkumného úkolu ČVUT 
v Praze, kolektiv autorů) 
 

 
  

https://www.archiweb.cz/b/revitalizace-verejneho-prostoru-v-okoli-1-segmentoveho-domu-na-sidlisti-jizni-svahy
https://www.archiweb.cz/b/revitalizace-verejneho-prostoru-v-okoli-1-segmentoveho-domu-na-sidlisti-jizni-svahy
https://www.archiweb.cz/b/revitalizace-parku-a-namesti-krakov
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Opatření 1.4: Brownfields 

Problémy a potřeby 

Hlavní potřeby z hlediska nakládání s brownfieldy spočívají v potřebě upřednostňování výstavby na 
brownfieldech před výstavbou na greenfieldech (pro minimalizaci konzumace ploch volné krajiny) a potřeba 
revitalizace brownfieldů pro odstranění jejich charakteru urbanistických závad (lokality brownfieldů jsou 
zpravidla zanedbané, představují komunikační bariéru a vůči svému okolí působí rušivým dojmem). Specifické 
potřeby spočívají v potřebě efektivního využití potenciálu brownfieldů v souvislosti s jejich polohou 
(potenciální funkcí v rámci města – např. funkcí lokálního centra) a v potřebě zachování cenných industriálních 
a dalších objektů na brownfieldech pro uchování genia loci (což se týká zejména brownfieldu Automatických 
mlýnů, ale i hodnotných objektů na jiných brownfieldech). Pro umožnění revitalizace brownfieldů je zapotřebí 
včasné zpracování územních studií a regulačních plánů a místy sanace starých ekologických zátěží.  

Na území města byly identifikovány následující brownfieldy vhodné pro bytovou výstavbu: 

• Automatické mlýny 

• Kasárna Hůrka (jen části brownfieldu odcloněné od silnice I/36 komerční výstavbou) 

• Tesla Pardubičky 

• Vinice – u sv. Anny 

• Areál železničního vojska 

• Masarykova kasárna 

• Prokopka (řešeno v Opatření 1.2) 

• Přednádraží (býv. lihovar Hobé, řešeno v Opatření 1.2). 

Cíle 

Přednostní využívání brownfieldů pro obytnou a komerční výstavbu před výstavbou „na zelené louce“ při 
využívání potenciálu brownfieldů pro rozvoj potřebných funkcí v konkrétních lokalitách a kreativní konverzi 
architektonicky cenných industriálních objektů.   

Dílčí kroky a typové aktivity 

• Důraz na komplexní řešení brownfieldů a ploch přestavby včetně potřebné infrastruktury a občanské 
vybavenosti. 

• Včasné pořízení územních studií a regulačních plánů pro zóny vytipované v novém územním plánu. 

• Vypsání mezinárodní architektonické soutěže na studii revitalizace brownfieldu Masarykových 
kasáren. 

• Prioritní revitalizace brownfieldu Masarykových kasáren na nový obytný okrsek s občanskou 
vybaveností. 

• Kreativní konverze areálu Automatických mlýnů na polyfunkční okrsek s kulturními zařízeními, byty a 
občanskou vybaveností (při zachování památkově chráněných objektů a jiných architektonicky 
cenných industriálních objektů a respektování jejich funkce dominanty). 

• Přestavba ostatních identifikovaných brownfieldů a ploch přestavby na obytné okrsky s potřebnou 
občanskou vybaveností (školky, školy, zdravotní střediska, služby pro seniory, obchody se zbožím 
krátkodobé spotřeby apod.). 

• Využívání plánovacích smluv u rozsáhlejších developerských projektů (investor zafinancuje výstavbu 
potřebné veřejné infrastruktury, ev. uvolní část bytového fondu pro potřeby města). 
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• Definování požadavků města na spolufinancování veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti 
všemi developery. 

• Důraz na patřičné zastoupení malometrážních bytů v novém developmentu. 

• Vytipování architektonicky či technicky cenných industriálních objektů ke kreativní konverzi či 
zachování pro uchování genia loci (např. objektů zmapovaných v rámci projektu Industriální 
topografie). 

• Důraz na péči o prostředí – zajištění dostatku zeleně a odpočinkových ploch v rámci nového 
developmentu. 

• Koncipování nového developmentu, přestavovaných objektů a veřejných prostranství a objektů na 
klimatické změny (zadržování a využívání dešťové vody, vodní prvky na veřejných prostranstvích, 
doplňování zeleně a dalších prvků pro minimalizaci efektu tepelných ostrovů). 

• Budování cyklostezek a doprovodné cyklistické infrastruktury v perspektivních směrech na 
brownfieldech a propojování existujících úseků cyklistických tras a stezek přes brownfieldy, např.: 

o  síť cyklostezek na brownfieldu Areál železničního vojska v návaznosti na cyklostezku podél 
řeky Chrudimky, 

o vybudování cyklostezky přes brownfield Masarykova kasárna s perspektivou pokračování 
přes Areál železničního vojska,  

o realizace cyklostezky přes areál Automatických mlýnů do parku Na Špici. 

Výsledky Monitorovací ukazatele/milníky 

Revitalizace brownfieldů Automatické Mlýny, 
Kasárna Hůrka, Tesla Pardubičky, Vinice – u sv. Anny, 
Areál železničního vojska, Masarykova kasárna. 

 

Rozloha revitalizovaných brownfieldů v ha. 

Počet b.j. vybudovaných na brownfieldech. 

Počet obyvatel města Pardubice. 

Počet obyvatel ostatních měst a obcí v okresu 
Pardubice. 

Předpoklady a rizika 

Základním předpokladem pro revitalizaci brownfieldů je zejména vůle jejich majitelů. V tomto ohledu je 
příznivější situace u brownfieldů vlastněných městem (Masarykova kasárna), které se také nemusí ohlížet 
pouze na ekonomickou návratnost revitalizace. Proto byl mezi typovými aktivitami explicitně zmíněn záměr 
prioritní přestavby brownfieldu Masarykových kasáren.  

Rizikem u revitalizace brownfieldů jsou ekologické zátěže, jejichž sanace mohou prodražovat a oddalovat 
projekty přestavby.  

Finanční rámec a finanční zdroje 

Mezi vhodné finanční zdroje pro realizaci tohoto opatření zejména patří: prostředky developerů / investorů, 
finanční prostředky Statutárního města Pardubice, finanční prostředky Pardubického kraje (u objektů, které 
budou ve správě kraje a jeho organizací), státní rozpočet (dotace ze Státního fondu podpory investic, sanace 
starých ekologických zátěží atd.), podpora z ESIF, výnosy z nájemného, parkovného apod.  

Revitalizace brownfieldů by se měla odehrávat především v režii soukromých investorů, resp. developerů, u 
jejichž projektů by měly veřejné intervence spíše jen podpůrnou roli (spolufinancování veřejné infrastruktury, 
podpora záchrany architektonicky cenných objektů apod.). Veřejné prostředky by měly směřovat zejména do 
brownfieldů, které jsou v majetku města, resp. kde by byl investor z veřejné sféry (objekty občanské 
vybavenosti, bytové domy v majetku města apod.).  Pro spolufinancování veřejných investic by mohly být 
využívány také výnosy z nájemného v nově vybudovaných objektech či parkovného na plochách brownfieldů.  
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Garant a zapojené subjekty 

Garant: Statutární město Pardubice 

Zapojené subjekty:  

• Rozvojový fond Pardubice a.s. 

• Služby města Pardubic a.s. 

• Nadace pro rozvoje města Pardubic 
• Developeři 

Příklady dobré praxe 

• Třebíč, Areál BOPO  

• Pardubice, Mlýnský ostrov (projekt) 

• Praha, Meopta (konverze průmyslového objektu na byty a dostavba novostavbou), 
http://www.a69.cz/vidoule-factorymeopta 

• Brno, Škrobárny (postupný etapizovaný rozvoj bývalého brownfiledu s pracovními příležitostmi a 
komunitním bydlením především pro mladé pracující a expaty, novostavby a zachované objekty 
spolu s parkovou úpravou) 

• Praha, bývalý Holešovický pivovar (zachování původních budov a doplnění novostavbami pro 
bydlení), Waltrovka, nuselský pivovar 

• Praha, Zlíchovský lihovar (projekt ve výstavbě, kombinace novostaveb a zachování původní 
struktury) 

• Fragner, B. (2014): Industriální Topografie / architektura konverzí (příklady konverzí industriálních 
objektů na nové funkce) 

• Paříž, Clichy Batignolles s parkem Martina Luthera Kinga: environmentálně odpovědná přestavba 
brownfiledu s využitím šedé odpadní vody a velkým centrálním parkem v místě nádraží 
(https://www.parisetmetropole-amenagement.fr/fr/clichy-batignolles-paris-17e) 

• Paříž, ZAC Pajol(http://www.jourda-architectes.com/projet.php?code=pajol) 

• Rotterdam přístavní doky obytná zástavba Borneo Sporenburg 

• Kodaň přestavba bývalých přístavních doků na obytné soubory 

• Městská část Praha 7 – Zásady finanční spoluúčasti investorů – investoři mohou s MČ uzavřít 
smlouvu v níž se zavazují přispět MČ 500 Kč za každý m2 podlahové plochy na rozvoj občanské 
vybavenosti 

• Město Říčany – příspěvek (finanční plnění) městu na infrastrukturu – město požaduje u stavebních 
záměrů finanční plnění na posílení infrastruktury města formou uzavření plánovací smlouvy 

 
  

http://www.a69.cz/vidoule-factorymeopta
https://www.parisetmetropole-amenagement.fr/fr/clichy-batignolles-paris-17e
http://www.jourda-architectes.com/projet.php?code=pajol
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Opatření 1.5: Greenfields 

Problémy a potřeby 

Obecným problémem je dlouhodobé upřednostňování výstavby na „zelené louce“ nad výstavbou v 
intravilánech sídel a na brownfieldech, což vede k nadměrné konzumaci zemědělských ploch a ploch volné 
krajiny, zvýšeným nárokům na dopravní obsluhu, občanskou vybavenost, dopravní a technickou infrastrukturu 
a k negativním důsledkům na životní prostředí. Potřebou je tedy preference brownfieldů a proluk pro novou 
výstavbu a minimalizaci zastavování ploch volné krajiny. Přitom ovšem město potřebuje uspokojovat poptávku 
obyvatel s vyšší kupní silou po vlastním bydlení v RD se zahradou, kterou ve většině případů není možné 
uspokojit jinak, než prostřednictvím výstavby na „zelené louce“. Proto je zapotřebí umožnit tuto výstavbu na 
území města Pardubice (a předcházet tak odlivu této cílové skupiny důležité pro místní ekonomiku do 
suburbií). Je tak žádoucí na jednu stranu umožnit výstavbu RD na „zelené louce“, na druhou stranu ovšem tuto 
výstavbu usměrňovat tak, aby byla co nejefektivnější z hlediska využití disponibilních ploch, veřejné 
infrastruktury i z hlediska dopravní obsluhy a aby byla koncipována s ohledem na dosažení vysoké kvality 
života. Proto je vhodné zejména rozsáhlejší rozvojové zóny na „zelené louce“ usměrňovat podle ucelené 
urbanistické koncepce (ideálně územní studie), vytvářet lokální centra s nabídkou občanské vybavenosti, volit 
dostatečnou hustotu zástavby pro hospodárné využití sítí veřejné infrastruktury a efektivní obsluhu veřejnou 
hromadnou dopravou a zajistit komplexní občanskou vybavenost rozsáhlejších zón.  

Cíle 

Hospodárné využití disponibilních zastavitelných ploch na „zelené louce“ zaměřené mj. na uspokojení 
poptávky po bydlení v RD se zahradou.    

Dílčí kroky a typové aktivity 

• Pořízení územních studií a regulačních plánů pro zóny vytipované v novém územním plánu. 

• Přednostní směřování územního rozvoje na brownfieldy. 

• Přednostní rozvoj na greenfieldech v prolukách. 

• Plošně rozsáhlé greenfieldy z Návrhu územního plánu z r. 2018 (Nový rybník – Hůrka, Cihelna) 
zastavovat pouze v případě vyčerpání ostatních disponibilních rozvojových ploch pro bydlení. 

• Na plošně rozsáhlejších greenfieldech v sousedství intravilánu umísťovat hustější zástavbu, 
greenfieldy ve venkovských sídlech využívat pro řidší zástavbu odpovídající charakteru dotčených 
sídel. 

• Při výstavbě na plošně rozsáhlejších greenfieldech se řídit principy Transit Oriented Development – 
umísťovat lokální centra s vícepodlažní polyfunkční zástavbou a nabídkou občanské vybavenosti u 
zastávek a uzlů veřejné hromadné dopravy, zajišťovat maximální prostupnost území pro pěší apod.   

• Na plošně rozsáhlejších greenfieldech budovat veřejnou občanskou vybavenost (školky, školy, 
zdravotní střediska, služby pro seniory apod.), při spoluúčasti developerů (např. formou plánovací 
smlouvy). 

• Na plošně rozsáhlejších greenfieldech vytvářet podmínky pro vznik komerční občanské vybavenosti 
(vymezovat plochy či zajišťovat prostory pro komerční občanskou vybavenost). 

• Na celém území města mimo památkově chráněná území umožňovat zahušťování zástavby – např. 
tím, že rodinné domy atriové event. i řadové se mohou výjimečně seskupovat tak, že budou vytvářet 
společný nástupní prostor pro několik těchto rodinných domů, přímo napojených na veřejnou 
komunikaci (forma tzv. hnízdové zástavby). 

• Důraz na patřičné zastoupení malometrážních bytů v novém developmentu. 

• Využívání plánovacích smluv u rozsáhlejších developerských projektů (investor zafinancuje výstavbu 
potřebné veřejné infrastruktury, ev. uvolní část bytového fondu pro potřeby města). 
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• Definování požadavků města na spolufinancování veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti 
všemi developery. 

• Důraz na péči o prostředí – zajištění dostatku zeleně a odpočinkových ploch v rámci nového 
developmentu. 

• Koncipování nového developmentu na klimatické změny (zadržování a využívání dešťové vody, vodní 
prvky na veřejných prostranstvích, doplňování zeleně a dalších prvků pro minimalizaci efektu 
tepelných ostrovů). 

• Cílené budování cyklistické infrastruktury na greenfieldech pro umožnění bezpečné a pohodlné 
cyklodopravy. 

Výsledky Monitorovací ukazatele/milníky 

Kompaktní zástavba plošně rozsáhlejších greenfiledů 
– minimální celková hustota 30 b.j. / ha. 

Území greenfieldů je prostupné pro pěší i cyklisty. 

Obyvatelé plošně rozsáhlejších greenfieldů mají v pěší 
dostupnosti obchody se zbožím krátkodobé spotřeby 
i školky. 

Počet b.j. vybudovaných na greenfieldech. 

Počet obyvatel města Pardubice. 

Počet obyvatel ostatních měst a obcí v okresu 
Pardubice. 

Délka cyklostezek na greenfieldech. 

Počet b.j. v území plošně rozsáhlejších greenfieldů, 
které mají pěší vzdálenost od obchodů se zbožím 
krátkodobé spotřeby větší než 500 m. 

Počet b.j. v území plošně rozsáhlejších greenfieldů, 
které mají pěší vzdálenost od školek větší než 500 m. 

Předpoklady a rizika 

Základní předpokladem pro žádoucí rozvoj na greenfieldech je spolupráce majitelů pozemků, resp. developerů 
a vůle města k prosazování příslušných regulativů a požadavků v rámci územního plánování a uzavírání 
plánovacích smluv. Předpokladem pro umožnění rozvoje na plošně rozsáhlejších greenfieldech je schválení 
územních studií, resp. regulačního plánu. Pro efektivní a hospodárné využití disponibilních ploch je žádoucí 
kompaktní charakter zástavby na plošně rozsáhlejších zónách zahrnující vedle individuálně stojících rodinných 
domů zejména dvojdomy, řadové rodinné domy, viladomy a v lokálních centrech pak i vícepodlažní bytové 
domy (včetně provozoven služeb v parteru). Rizikem je, aby taková kompaktní zástavba byla dostatečně 
atraktivní pro střední a vyšší třídu. Je tedy potřeba dbát velký důraz na urbanistické řešení jednotlivých lokalit 
a na kvalitu života v území (mj. prostřednictvím zajištění dostupnosti veřejné i komerční občanské vybavenosti 
a ploch krátkodobé rekreace a zajištěním vysoké estetické hodnoty území).  

 

Finanční rámec a finanční zdroje 

Mezi vhodné finanční zdroje pro realizaci tohoto opatření zejména patří: prostředky developerů / investorů, 
finanční prostředky Statutárního města Pardubice, finanční prostředky Pardubického kraje (u objektů, které 
budou ve správě kraje a jeho organizací), státní rozpočet (dotace ze Státního fondu podpory investic, sanace 
starých ekologických zátěží atd.), podpora z ESIF, výnosy z nájemného, parkovného apod.  

U developerských záměrů by bylo vhodné využívat plánovací smlouvy, jejichž prostřednictvím by developeři 
přispívali městu na vybudování veřejné infrastruktury, či se přímo zavázali k jejímu vybudování v rámci svých 
projektů.  

Garant a zapojené subjekty 

Garant: Statutární město Pardubice 

Zapojené subjekty:  
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• Rozvojový fond Pardubice a.s. 

• Služby města Pardubic a.s. 

• Nadace pro rozvoje města Pardubic 

• Developeři 
 

Příklady dobré praxe 

• rezidenční čtvrti Spořilov a Ořechovka v Praze (koncept zahradního města) 

• Kozinec v Holubicích u Prahy (soudobá kompaktní výstavba na greenfieldu) 

• řadová zástavba Holandského typu 

• tuzemské regulační plány ze 30. let minulého století 

• Praha, Solidarita 

• Regulační plány a územní studie Unit architekti (Jilemnice atd.), Pavel Hnilička architekti 
(Lichoceves, Humpolec, Ondřejov, Zeleneč atd.), Gogolák – Grasse architekti  

  



- 147 - 

Opatření 1.6: Funkční konurbace Pardubice–Hradec Králové 

Problémy a potřeby 

Zásadní potřebou z hlediska efektivity rozvoje aglomerace je udržení populace (zejména pak obyvatel s vyšší 
kupní silou) v jádrových městech. Problémem je živelná suburbanizace, která se projevuje nadměrnou 
konzumací ploch volné krajiny, nekoordinovaným a nekompaktním rozvojem zástavby v celé aglomeraci, 
mnohdy bez ohledu na kapacity dopravní a technické infrastruktury a občanské vybavenosti (urban sprawl). V 
rámci suburbánního rozvoje je tedy žádoucí směřování plošně rozsáhlejšího územního rozvoje do území s 
kvalitní dopravní obslužností (ideálně obsloužených železniční dopravou) a do sekundárních a terciárních 
center s vyšší úrovní občanské vybavenosti.  

Význam aglomerace rapidně vzroste po dostavbě dálnic D11 a D35, kdy se zájmové území stane jednou z 
nejvýznamnějších dálničních křižovatek v ČR. To může přilákat další investory v oblasti výroby, logistiky, služeb 
a ve finále i další obyvatele. Proto je zapotřebí citlivé plánování územního rozvoje zaměřené na předcházení 
nežádoucího nekoordinovaného nekompaktního a nešetrného územního rozvoje (urban sprawl). 

Specifickou potřebou je dosahování doplňkovosti funkcí a vybavenosti měst Pardubice a Hradec Králové (např. 
různé zaměření univerzit, VaV, kulturních institucí nadregionálního významu, zařízení sociálních služeb 
regionálního významu, superspecializované péče v nemocnicích apod.). Vzhledem k velikosti a poloze 
aglomerace by také bylo vhodné do území lákat komerční služby orientované na nadregionální klientelu. 

Cíle 

Vyvážený kvalitativní rozvoj aglomerace, zejména v rámci stávajících center a dobře vybavených sídel 
dostupných veřejnou hromadnou dopravou, doplňování obou jádrových měst z hlediska vybavenosti.  

Dílčí kroky a typové aktivity 

• Zřízení organizace, která by se systematicky zabývala koordinací rozvoje Hradecko-Pardubické 
aglomerace (např. na základech ITI hradecko-pardubické aglomerace). 

• Vytvoření urbanistické koncepce pro celé území hradecko-pardubické aglomerace, z níž by vycházely 
zásady územního rozvoje obou krajů a územní plány měst a obcí (a jejíž hlavní požadavky by se mohly 
promítnout do Politiky územního rozvoje ČR). 

• Koordinované zpracování plánů udržitelné městské mobility pro aglomerace obou měst s přesahem 
do územního plánování (důraz na územní rozvoj vytvářející podmínky pro obsluhu veřejnou 
hromadnou dopravou a cyklodopravou a prostupnost pro pěší). 

• Regulace nekoordinovaného plošného územního rozvoje bez návaznosti na veřejnou infrastrukturu 
a občanskou vybavenost (např. formou regulativů zásad územního rozvoje). 

• Lokalizace plošné výstavby v návaznosti na intravilány měst, v sekundárních centrech a v obcích 
nejblíže jádrovým městům. 

• Směřování plošně rozsáhlejšího územního rozvoje do území s kvalitní dopravní obslužností (ideálně 
obsloužených železniční dopravou). 

• Směřování suburbánního rozvoje do sekundárních a terciárních center s vyšší úrovní občanské 
vybavenosti. 

• Lákání komerčních služeb orientovaných na nadregionální klientelu do území (hradecko-pardubická 
aglomerace jako další lokalita provozoven po Praze, Brně a Ostravě). 

• Při rozvoji institucí regionálního a nadregionálního významu (obory univerzit a VŠ, VaV, kulturních 
instituce nadregionálního významu, zařízení sociálních služeb regionálního významu, 
superspecializovaná péče v nemocnicích) usilovat o vzájemné doplňování nabídky uvnitř aglomerace 
a předcházet nežádoucí vnitřní konkurenci. 
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• Důraz na péči o prostředí – zajištění dostatku zeleně a odpočinkových ploch v rámci nového 
developmentu. 

• Koncipování nového developmentu, přestavovaných objektů a veřejných prostranství a objektů na 
klimatické změny (zadržování a využívání dešťové vody, vodní prvky na veřejných prostranstvích, 
doplňování zeleně a dalších prvků pro minimalizaci efektu tepelných ostrovů). 

• Dokončení modernizace a zkapacitnění železničního spojení Pardubice – Hradec Králové (včetně 
modernizace obou železničních uzlů). 

• Realizace tzv. Východočeského diametru vč. novostavby železniční trati mezi Pardubicemi a Chrudimí 
za účelem možnosti vedení funkční páteřní linky veřejné dopravy napříč celou aglomerací. 

• Příprava vysokorychlostního železničního spojení mezi Prahou a hradecko-pardubickou aglomerací. 

• Přestavba silnice I/36 mezi Trnovou a Holicemi. 

• Integrace systémů veřejné hromadné dopravy osob (městské hromadné dopravy a regionální 
dopravy) včetně zvážení integrace systémů veřejné hromadné dopravy v obou krajích (celé 
aglomeraci). 

• Budování aglomerační sítě cykloinfrastruktury (cyklostezky, cyklotrasy, cyklostojany a 
cykloparkoviště, parkoviště B+R u uzlů hromadné dopravy) zejména s ohledem na využití 
cyklodopravy pro denní dojíždění (včetně intravilánu Pardubic). 

Výsledky Monitorovací ukazatele/milníky 

Kapacitní a rychlé železniční spojení mezi Chrudimí, 
Pardubicemi, Hradcem Králové a Jaroměří. 

Vyšší intenzita rezidenční výstavby v jádrových 
městech a sekundárních a terciárních centrech 

aglomerace. 

Vývoj počtu obyvatel Pardubic a Hradce Králové a 
obcí a měst v jejich zázemí. 

Podíl obyvatel aglomerace využívajících pro dojíždění 
do zaměstnání veřejnou hromadnou dopravu. 

Předpoklady a rizika 

Základním předpokladem pro koordinovaný rozvoj v Hradecko-Pardubické aglomeraci je vůle ke spolupráci na 
straně místních samospráv. Před aglomerací stojí mj. velká výzva ve formě usměrnění územního rozvoje 
navázaného na dostavbu dálnic D11 a D35 (zejména rozvoje výrobních, logistických a komerčních areálů) a 
usměrnění procesu suburbanizace v aglomeraci pro předcházení jejích nežádoucích forem. K tomu je potřeba 
jak spolupráce mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, tak spolupráce všech obcí a měst v jejich zázemí. Hrozbu 
pro harmonický rozvoj aglomerace totiž představuje zejména snaha některých obcí a měst k vytvoření 
rozsáhlých průmyslových, obchodních, logistických či obytných zón bez náležité koordinace v širším území, 
která vede k přetížení stávající infrastruktury a k nežádoucímu přesouvání podnikatelských subjektů či 
obyvatel mezi různými lokalitami uvnitř aglomerace.    

Finanční rámec a finanční zdroje 

Mezi vhodné finanční zdroje pro realizaci tohoto opatření zejména patří: soukromé finanční zdroje, státní 
rozpočet (výstavba dopravní infrastruktury), ESIF (dotace na výstavbu dopravní infrastruktury a občanské 
vybavenosti), zdroje Pardubického a Královéhradeckého kraje (krajská infrastruktura a krajské instituce), 
zdroje měst a obcí. 

Garant a zapojené subjekty 

Garant: Statutární města Pardubice a Hradec Králové, později případně koordinátor rozvoje aglomerace 

Zapojené subjekty:  

• Statutární město Pardubice  

• Statutární město Hradec Králové 
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• Pardubický kraj 

• Královéhradecký kraj 

• Města a obce v aglomeraci 

• Nadace pro rozvoje města Pardubic 

• soukromé subjekty 

• univerzity 

Příklady dobré praxe 

• Metro Vancouver, Kanada (regionální sdružení místních samospráv zajišťující společné potřeby 
aglomerace)  

• Minneapolis – Saint Paul (soupeřící města smířená společným sportovním klubem) 

• tuzemské příklady souměstí a konurbací: Liberec – Jablonec nad Nisou, Choceň – Vysoké Mýto, Česká 
Třebová – Ústí nad Orlicí, Ostravsko – Karvinská konurbace, Zlín – Otrokovice, Uherské Hradiště – 
Staré Město – Kunovice, Litoměřice – Lovosice – Terezín, Podkrušnohorská konurbace 

• Dánsko-Švédsko: Kodaň – Malmö (intenzivní propojení mostem Öresund a stejnojmenná platforma 
spolupráce)  

• Nizozemsko: konurbace propojené rychlou železniční tratí (Rotterdam – Hagg), Arnhem – Nijmegen 

• Švýcarsko, Francie (územní a dopravní plánování na úrovni aglomerací) 

• Kooperace i přeshraničních měst mezi Německem, Lucemburskem, Francií a Belgií  
- Lille – Kortrijk – Tournai 
- QuattroPole (Metz, Trier, Saarbrücken, Luxembourg) 
- Lela +  

• Evropa: oblast „Modrého banánu“ 

• Oblast Stuttgartu  

• Dortmund – Essen – Duisburg – Düseldorf – Kolín nad Rýnem  
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4.2 TEMATICKÁ OBLAST 2: BYTOVÝ FOND 

Tematická oblast 2 „Bytový fond“ se člení do 2 opatření. Ta jsou vymezena především na základě 
vlastnictví bytového fondu: 

• Opatření 2.1: Bytový fond ve vlastnictví města (převažují investiční aktivity do modernizace a 
rozšíření bytového fondu ve vlastnictví města a organizační změny v nakládání s městskými 
byty) 

• Opatření 2.2: Organizační podpora dostupného bydlení městem (bydlení s jinými vlastnickými 
formami než ve vlastnictví města, tzn. především finanční a územně-plánovací nástroje a 
jednání investory a s dalšími subjekty) 

Každé z opatření vyžaduje a využívá odlišný mix potřebných aktivit. V případě sociálního či krizového 
bydlení, které jsou rovněž předmětem opatření samostatné tematické oblasti 3, hraje ve větší míře roli 
město jako vlastník a správce příslušného bytového fondu. V případně dostupného bydlení se těžiště 
navržených aktivit přesouvá k rozvoji různých forem vlastnického i nájemního bydlení a ke spolupráci 
města s investory. Specifické bydlení pro studenty a pro potřeby dočasných pracovních sil mají svými 
aktivitami podpořit město, zaměstnavatelé, investoři a Univerzita Pardubice. Společným 
jmenovatelem všech opatření je zajištění odpovídajícího bydlení cílovým skupinám s různým sociálním 
a ekonomickým statusem a zamezení výraznější sociálně-prostorové segregaci vytvářením podmínek 
pro různé typy bydlení v jednotlivých lokalitách a částech města.  
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Opatření 2.1: Bytový fond ve vlastnictví města 

Problémy a potřeby 

Bytový fond ve vlastnictví města je nezbytným předpokladem pro naplnění potřeby bydlení řady cílových 
skupin, které jsou z nějakého důvodu dočasně nebo dlouhodobě znevýhodněné. Jedná se především o tyto 
typy bydlení: 

• sociální bydlení (sociální byty), 

• krizové bydlení pro osoby v nouzi (byty v azylových domech), 

• bydlení pro osoby se zdravotním handicapem (bezbariérové byty), 

• bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, mladé rodiny, seniory apod. nesplňující kritéria pro 
sociální bydlení (dostupné bydlení), 

• startovací bydlení pro mladé obyvatele, 

• služební byty pro zaměstnance v podporovaných profesích veřejných služeb (např. řidiči v MHD, 
pracovníci ve zdravotnictví a školství, policisté, hasiči). 

Cílové skupiny těchto typů bydlení jsou především rodiny s dětmi s nízkými příjmy v nejistém, nebo 
nevyhovujícím bydlení, rodiče samoživitelé s nízkými příjmy v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení, osoby a 
rodiny ohrožené sociálním vyloučením, osoby opouštějící instituce a klienti sociálních a zdravotnických 
pobytových služeb, osoby se zdravotním postižením, osoby v kritické životní situaci. Úhrnem tyto skupiny 
představují významnou část obyvatel města. Pro tyto obyvatele je nezbytné zajistit především dostatečnou 
kapacitu bydlení ve velikostně a dispozičně vhodných bytech. 

Bytový fond ve vlastnictví města nezahrnuje dostatečný počet bytů (přestože srovnání s jinými českými městy 
vychází pro Pardubice poměrně příznivě). V principu platí, že počet bytů ve vlastnictví města pro potřeby 
sociálního, krizového, startovacího a zejména dostupného bydlení je vždy nižší než poptávka po těchto typech 
bydlení, resp. než očekávání veřejnosti. Za tím účelem potřebuje město spravedlivý, transparentní a 
akceschopný systém pro nakládání s městskými byty (přidělování bytů, výše nájmu atd.). Bytový fond ve 
vlastnictví města trpí stavebním a morálním zastaráváním a podfinancováním a vyžaduje poměrně značný 
objem investičních prostředků. 

Cíle 

• Zajistit dostatek bytů pro potřeby sociálního bydlení, krizového bydlení, startovacího bydlení a 
bydlení pro osoby se zdravotním handicapem. 

• Zkvalitnit standard bytů a adaptovat je pro různé cílové skupiny (bezbariérovost, různé velikosti a 
dispozice bytů). 

• Prostorová dekoncentrace bytového fondu ve vlastnictví města, především pak pro potřeby 
sociálního bydlení. 

• Modernizace a výstavba městských bytů v podobě minimalizující negativní vliv na životní prostředí 
(hospodaření s vodou, energetické úspory, systémy stínění, zelené fasády, chytré technologie atd.). 

• Zkvalitnění standardu bytů a jejich adaptace pro různé cílové skupiny (bezbariérovost, různé velikosti 
a dispozice bytů). 

• Spravedlivým způsobem uspokojit bytové potřeby těch obyvatel, kteří si nemohou zajistit adekvátní 
bydlení v běžném komerčním prostředí. 

• Zvýšit atraktivitu zaměstnání v oblasti veřejných služeb nabídkou služebních bytů. 

Dílčí kroky a typové aktivity 
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• Program rozvoje bydlení – ustavení samostatné výdajové položky rozpočtu města, určené pro rozvoj 
a modernizaci městských bytů, jehož příjmy budou minimálně veškeré příjmy z pronájmu a výdaji 
především investice (pořízení/výstavba nového bytového fondu, modernizace stávajícího bytového 
fondu apod.), přičemž bude stanoveno procento příjmů z pronájmu (100 %), které bude svázáno 
s touto výdajovou položkou rozpočtu. 

• Vytvoření dostatečných kapacit bytového fondu ve vlastnictví města v různých částech města pro 
sociální, startovací, krizové a dostupné bydlení a pro bydlení osob se zdravotním handicapem. 

• Přijetí dlouhodobého investičního plánu modernizace bytů ve vlastnictví města (zejména 
rekonstrukce BD Husova 1116–1119) s alokací, které umožní pozvolna snížit investiční deficit v této 
oblasti, s využitím vícezdrojového financování (dotace a granty, spolupráce veřejného a soukromého 
sektoru), důslednými dlouhodobým monitoringem dotačních příležitostí a alokace veškerých příjmů 
z pronájmu na modernizace a rekonstrukce bytů po dobu nejméně 10 let. 

• Urychlená rekonstrukce bytových jednotek ve špatném či havarijním technickém stavu (vč. 
rekonstrukce BD Husova 1116–1119) vč. těch, které z tohoto důvodu dokonce nejsou (nemohou být) 
obsazené. 

• Postupné rozšiřování strategického bytového fondu ve vlastnictví města (menší část nově 
vybudovaných bytů ve vazbě na plánovací smlouvy s developery, případně vlastní výstavba městských 
bytů), jímž může město aktivně ovlivňovat vývoj trhu s bydlením, s přihlédnutím k minimalizaci vlivů 
na životní prostředí. 

• Zavedení chytrých technologií do správy bytového fondu (automatické odečty, elektronická evidence 
apod.) v souladu s principy SMART cities. 

• Úprava kritérií pro přidělování bytů ve vlastnictví města pro sociální bydlení – revize příslušné 
směrnice města, důslednější šetření a prověřování situace osob v bytech vlastněných městem tak, 
aby se jednalo o cílenou pomoc osobám, které skutečně spadají do cílové skupiny nástroje sociálního 
bydlení, a aby v příslušných bytech nepobývali dlouhodobě či na neurčito ti obyvatelé, jejichž sociální 
situace se zlepší. 

• Zavedení/úprava výše nájmu tak, aby byla adekvátní pro různé cílové skupiny (např. vyšší pro 
dostupné bydlení, ale s výjimkami pro seniory apod.). 

Výsledky Monitorovací ukazatele/milníky 

Dostatečně široká nabídka sociálního, dostupného, 
startovacího a krizového bydlení a bydlení v bytech 
zvláštního určení v přijatelné kvalitě. 

Rovnoměrná prostorová distribuce městských 
(zejména sociálních) bytů na území města 
umožňující dostupnost těchto bytů v různých 
částech města a zamezující nežádoucí sociálně-
prostorové segregaci obyvatel a vzniku sociálně 
vyloučených lokalit. 

Spravedlivý postup při přidělování městských bytů, 
aktualizovaná směrnice města. 

Ustavený Program rozvoje bydlení provazující příjmy 
z pronájmu bytů s investicemi do bytového fondu 
města (100 % příjmů z pronájmu alokováno na 
investice do bytového fondu). 

Počet zrekonstruovaných bytů, které již v majetku 
města jsou a jsou neobsazené (ve špatném stavu) – 
minimálně 15 bytů ročně. 

Počet bytů navíc do městského bytového fondu – 
minimálně 100 bytů za 10 let (tj. průměrně 10 bytů 
ročně). 

Index koncentrace sociálních bytů v jednotlivých 
částech města. 

Sociální a příjmová skladba obyvatel v městských 
bytech. 

Předpoklady a rizika 

• Značné finanční nároky a dosažení reálného zlepšení ve značně dlouhodobém horizontu 
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• Obecná tendence soukromých subjektů vytvářet objekty určené zcela pro bydlení jediné skupiny 
obyvatel, posilující sociálně-prostorovou segregaci 

• Dostatečný počet bytů umožňující spravedlivý postup a uspokojení bytových potřeb všech obyvatel, 
kteří si nemohou zajistit bydlení na komerční bázi (vlastnické bydlení, komerční pronájem) 

Finanční rámec a finanční zdroje 

• Rozpočet Statutárního města Pardubice 

• MMR, SFPI 

• ESIF (OP Zaměstnanost a navazující OP pro období 2021-27) 

• investoři a developeři (na základě plánovacích smluv a jiných typů dohod umožňujících dílčí rozšíření 
bytového fondu o byty v nově budovaných bytových domech) 

Garant a zapojené subjekty 

Garant: Statutární město Pardubice 

Zapojené subjekty:  

• Investoři a developeři 

• Poskytovatelé sociálních služeb 

Příklady dobré praxe 

• Etapizovaná modernizace bytového fondu města v Brně a jeho městských částech (mj. Brno-Líšeň) 
vázaná na ustavený Fond rozvoje bydlení, do něhož plynou příjmy z privatizace bytových jednotek 

• Plzeň-Skvrňany, lokalita Zátiší – revitalizace lokality s nevyhovujícími byty, zbourání původních 
bytových domů a výstavba nových městských bytů (větší počet než původní byty) 

• Vídeň – bydlení v nájemních (a z velké části městských) bytech jako převažující forma bydlení ve 
městě 
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Opatření 2.2: Organizační podpora dostupného bydlení 

Problémy a potřeby 

Kromě sociální, zdravotně či jinak znevýhodněných skupin, které mají omezený přístup na běžný trh s byty, 
chce město podporovat dostupné bydlení pro další cílové skupiny, zejména pak pro mladé rodiny, 
středněpříjmové skupiny obyvatel, studenty, seniory a dočasné pracovní síly. Dominantním nástrojem v tomto 
případě není využití bytového fondu vlastněného městem, ale organizační kroky, finanční nástroje a rozvoj 
vlastnicky rozmanitých forem bydlení, které usnadní pozici daných cílových skupin na trhu s byty. Pardubice 
patří mezi krajská města s vysokými a rychle rostoucími cenami bytů (prodej i pronájem) všech kategorií. 
Příčinami jsou příznivé sociálně-ekonomické podmínky pro život ve městě, dopravní blízkost Prahy atd. Tyto 
silné stránky však mají vliv na růst atraktivity bydlení do takové míry, která znamená faktickou cenovou 
nedostupnost bydlení i pro řadu obyvatel střední třídy, ale také pro specifické věkové (mladé rodiny, studenti, 
senioři) skupiny či pro dočasně pobývající pracovní síly. Ve městě (stejně jako jinde v Česku) převažuje 
vlastnické bydlení a pronájmy na komerční bázi. Existuje však značný prostor pro rozvoj jiných vlastnických 
forem bydlení (zejména družstevní), pro intenzivnější spolupráci města a developerů při výstavbě nových 
rezidenčních zón a pro zpřesnění regulačních mechanismů (zejména územně-plánovací nástroje) stanovujících 
podmínky budoucí rezidenční výstavby. 

Cíle 

• Usnadnit pořízení vlastního bydlení konkrétním skupinám (zejména mladé středněpříjmové rodiny). 

• Rozšíření nabídky různých typů dostupného bydlení pro obyvatele střední třídy. 

• Intenzifikace městských funkcí včetně funkce obytné v intravilánu Pardubic (tj. nikoli extenzivní 
rozvoj). 

• Zvýšení počtu/podílu studentů, kteří se po dokončení studia v Pardubicích ve městě trvale usadí. 

• Zajistit dostatečně kapacitní a přijatelně kvalitní bydlení pro dočasné pracovní síly ve městě. 

• Zamezit koncentraci sociálně patologických jevů mezi dočasnými pracovníky pobývajícími ve městě. 

Dílčí kroky a typové aktivity 

• Prověření možnosti zavedení finančních nástrojů (zvýhodněné půjčky, revolvingové nástroje…) pro 
výhodnější pořízení bydlení konkrétním skupinám (zejména mladé středněpříjmové rodiny). 

• Zavedení a standardizace společného postupu jednání s developery (plánovací smlouvy s finančním i 
nefinančním plněním, získání malé části nově vybudovaných bytů do vlastnictví města, rozšiřování a 
prostorová dekoncentrace strategického bytového fondu ve vlastnictví města, důsledné vytváření 
nových městských čtvrtí se smíšenou funkcí, nikoli jen s funkcí obytnou atd.). 

• Realizace projektů družstevního a nájemního bydlení s přímou účastí/podporou města s jasnými 
pravidly regulujícími možnosti účasti obyvatel v bytovém družstvu. 

• Modernizace studentských kolejí a ubytoven. 

• Nepřímá podpora velikosti a dispozic části bytového fondu vhodné pro sdílené bydlení (nejen) 
studentů (vyjednávání s developery, nástroje územního plánování). 

• Realizace projektů podporujících zapojení studentů do sociální sféry, např. formou zvýhodněného 
sdíleného bydlení s mladými lidmi z dětských domovů, bytových domů na principu mezigeneračního 
setkávání apod. 

• Realizace projektů ve spolupráci města, univerzity a zaměstnavatelů zaměřených na zabezpečení 
bydlení studentů ve vazbě na jejich odbornou praxi ve firmách. 

• Ustavení společné platformy města, firem a poskytovatelů sociálních služeb pro otázky bydlení (stálé 
pracovní skupiny zaměstnavatelů, zástupců služeb pro cizince a zástupců Statutárního města 
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Pardubice) formulující společenskou dohodu zainteresovaných stran na způsobech distribuce a formě 
zajištění bydlení pro dočasné pracovní síly. 

• Iniciativa města směrem k úpravě legislativy (např. prostřednictvím vyjednávání s MMR či 
Pardubickým krajem) týkající se ubytování a nájemního bydlení cizinců. 

• Využití nástrojů územního plánování (územní plán, územní studie, příp. regulační plány) pro lokality 
významné z hlediska budoucího rozvoje bydlení. 

Výsledky Monitorovací ukazatele/milníky 

Existence finančního nástroje pro zvýhodněné 
pořízení bydlení pro mladé středněpříjmové rodiny. 

Připravená standardizovaná šablona plánovací 
smlouvy s developery. 

Maximální možná šíře nabídky dostupného bydlení 
z hlediska typů vlastnictví, velikosti a dispozic bytů i 
z hlediska lokalit a čtvrtí ve městě. 

Zajištění dostupného bydlení ve městě pro široce 
vymezenou střední sociální třídu. 

Intenzifikace obytné funkce v Pardubicích, zamezení 
nadměrnému prostorovému růstu města, záboru 
nových nezastavěných ploch a růstu jednotkových 
nákladů na obsluhu území. 

Vyšší počet absolventů (nejen) Univerzity Pardubice 
žijících v Pardubicích. 

Počet firem spolupracujících s Univerzitou Pardubice 
v oblasti bydlení a odborné praxe pro studenty. 

Dostatečná kapacita bydlení v přijatelné kvalitě pro 
dočasné pracovní síly umožňující ve vazbě na 
navazující služby nekonfliktní pobyt těchto obyvatel 
ve městě. 

Rovnoměrná prostorová distribuce bytů pro potřeby 
dočasných pracovních sil na území města umožňující 
dostupnost těchto bytů v různých částech města a 
zamezující nežádoucí sociálně-prostorové segregaci 
obyvatel. 

Územní studie, případně regulační plány pro 
rozvojové lokality s významnou funkcí bydlení 
(podrobněji rozpracováno v tematické oblasti 1). 

Počet osob využívajících finanční nástroj pro pořízení 
bydlení. 

Počet uzavřených plánovacích smluv s developery 
(nebo obdobných nástrojů) – uzavřená plánovací 
smlouva minimálně s každým developerem, který 
připravuje výstavbu 3 nebo více bytových domů. 

Počet dokončených bytů splňujících nároky nižší 
střední třídy a mladých rodin (cenově dostupnější než 
na běžném trhu díky finančním nástrojům, 
družstevnímu bydlení apod.). 

Počet nově dokončených bytů podle typu vlastnictví 

Přírůstek obyvatelstva a nově dokončených bytů 
v městských obvodech Pardubic a okolních obcích. 

Zaměstnanost absolventů VŠ v Pardubicích. 

Rozsah a kapacita služeb pro dočasné pracovníky. 

Index koncentrace bytů a ubytoven využívaných 
dočasnými pracovníky. 

Počet objektů, v nichž bydlí dočasní pracovníci. 

Počet zpracovaných územních studií a regulačních 
plánů. 

Předpoklady a rizika 

• Předpokládaný další růst cen bytů v Pardubicích. 

• Nedostatek finančních prostředků města s ohledem na rozsah cílové skupiny opatření, omezené 
možnosti reálného výrazného ovlivnění trhu s byty městem. 

• Relativně omezené přímé kompetence města v mnoha oblastech bydlení (např. bydlení pro dočasné 
pracovní síly, studentské bydlení). 

• Ochota investorů a developerů na podobě plánovacích smluv a dalších nástrojů pro společný postup 
města a investorů. 
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Finanční rámec a finanční zdroje 

• Rozpočet Statutárního města Pardubice 

• Investoři a developeři 

• Místní firmy (zejména ve výrobních oborech) zaměstnávající ve větší míře dočasné pracovní síly 

• Univerzita Pardubice 

Garant a zapojené subjekty 

Garant: Statutární město Pardubice 

Zapojené subjekty:  

• Investoři a developeři 

• Bytová družstva 

• Finanční instituce 

• Zaměstnavatelé (zejména ve výrobních odvětvích) 

• Univerzita Pardubice 

• Poskytovatelé sociálních služeb 

Příklady dobré praxe 

• Říčany – standardizovaná plánovací smlouva pro dohodu s developery 

• Plzeň – systematické pořizování územních studií pro rozvojové lokality bydlení s využitím Útvaru 
koncepce a rozvoje města Plzně (příspěvková organizace města) 

• Státní fond podpory investic – finanční nástroj JESSICA pro rozvoj bydlení 

• Projekt Dostupné družstevní bydlení v Praze realizovaný z iniciativy městské samosprávy 

• Komerční projekty družstevního bydlení v Praze realizované např. společností Finep 

• Symbios – společné bydlení studentů a mladých lidí z dětských domovů, Masarykova univerzita Brno 

• Mladá Boleslav – společné policejní hlídky Policie ČR a příslušníků policie jiných států (v daném 
případě Polska a Slovenska), jejichž příslušníci jsou ve městě přítomni 

• Bezpečná Plzeň – integrovaný projekt a informační portál prevence bezpečnosti ve městě 

• Informační portály a aplikace pro cizince (např. www.danubecompass.org), případně přizpůsobené 
danému městu 
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4.3 TEMATICKÁ OBLAST 3: SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A SOCIÁLNÍ 

BYDLENÍ 

Tematická oblast 3: Sociální prostředí a sociální bydlení je členěna do 5 opatření. Každé z opatření se 
věnuje jedné z nejvíce ohrožených cílových skupin. Mezi hlavní nástroje řešení definovaných problémů  
a potřeb patří tzv. krizové, sociální a dostupné bydlení. V každém opatření je míra využití těchto 
nástrojů rozdílná a odpovídá potřebám a míře problémů jednotlivých cílových skupin. 

Společným jmenovatelem většiny definovaných opatření v této tematické oblasti je předpoklad 
úspěšně realizace spočívající v synergii nástrojů bydlení a sociálních, případně dalších návazných 
služeb. Bez naplnění tohoto předpokladu, tedy pouhým důrazem na oblast bydlení není možné 
úspěšně řešit problémy popsané v analytické části této strategie. 
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Opatření 3.1: Bydlení a život osob v nouzi 

Problémy a potřeby 

Opatření reaguje na zjištěné potřeby v oblasti zajištění pomoci osobám v obtížných životních situacích 
zahrnujících ztrátu bydlení. Typickými zástupci jsou obyvatelé v krátkodobé hmotné nouzi, v insolvenci, osoby 
v bytové nouzi v důsledku rodinné krize, osoby, na nichž bylo pácháno násilí, rodiče samoživitelé apod. Dle dat 
MPSV žije na území města 350 osob bez střechy. Stávající kapacita krizových lůžek není dostatečná. 

Pomoc by měla být zaměřena na vyřešení životní situace (komplexní podpora v podobě sociální práce a střechy 
nad hlavou). Součástí je rovněž prevence zadlužování nájemníků a předcházení ztrátě bydlení. 

Cíle 

Rychlé řešení akutní bytové nouze osob v obtížných životních situacích prostřednictvím portfolia nástrojů 
pomoci zahrnující kvalitně zpracované nástroje vyhodnocení životní situace, sítě rozličných forem krizového 
bydlení (městské ubytovny, krizové pokoje atd.), sociálních služeb (azylové domy, noclehárny atd.) a sociální 
práce.  

Hlavním cílem je tedy vyřešení životní situace a přesun osob do dalších forem bydlení (sociální byt, dostupný 
byt, či běžné bydlení). 

Dílčí kroky a typové aktivity 

Dílčí kroky 

• Vytvoření dostatečných kapacit krizového bydlení rozličných forem (azylové domy, noclehárny, 
ubytovny, krizové pokoje atd.). 

• Kvalitní, rychlé a profesionální vyhodnocení životní situace dotčených osob. 

• Prostřednictvím kvalitně zpracované a implementované metodiky vytvořit podmínky pro dotčené 
cílové skupiny pro vstup do krizového bydlení v co nejkratším čase. 

• Zajištění kvalitní sociální práce s příjemci krizového bydlení zaměřené na vyřešení jejich životní 
situace. 

Typové aktivity 

• Ubytování osob bez přístřeší. 

• Pomoc rodičům samoživitelům s dětmi v krizových situacích. 

• Pomoc rodinám s dětmi v nepříznivých životních situacích. 

• Zajištění ubytování týraným osobám. 

Výsledky Monitorovací ukazatele/milníky 

Popsaná a deklarovaná síť lůžek určených pro 
zajištění krizového bydlení. 

Metodika podmínek pro přidělování lůžek krizového 
bydlení. 

Team kooperujících sociálních pracovníků (zástupci 
sociálních služeb a MÚ). 

Dohoda s vlastníky bytů a realitním trhem. 

Běžný standard řešení obtížných životních situací 
obyvatel v Pardubicích prostřednictvím krizového 
bydlení. 

Minimálně 350 lůžek krizového bydlení k dispozici na 
území města (možné rozličné formy) / aktuálně 97 
lůžek (azylové domy, noclehárny, městská ubytovna a 
krizová pomoc). 

1 metodika / dosud není k dispozici. 

10 úvazků sociálních pracovníků (pracovníci 
Magistrátu města Pardubice zabývající se sociální 
prací, nejen v oblasti krizového a sociálního bydlení) / 
aktuálně 7 úvazků. 
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Předpoklady a rizika 

Základním předpokladem zajištění bydlení osob v nouzi je synergie plánování sociálních služeb a strategie 
bydlení v Pardubicích. Dalším předpokladem je zajištění sociální práce s osobami v obtížných životních 
situacích. 

Rizikem může být nedostatečný počet lůžek určených pro krizové bydlení. Mezi další rizika patří nedostatek 
kapacit v dalších návazných službách (sociální byty, dostupné byty, další návazné služby) pro osoby, které 
obtížnou sociální situací vyřeší a již nebudou potřebovat ubytování v krizovém bydlení. 

Finanční rámec a finanční zdroje 

Mezi vhodné finanční zdroje pro realizaci tohoto opatření zejména patří: finanční prostředky Statutárního 
města Pardubice, finanční prostředky Pardubického kraje (například formou spolufinancování sociálních 
služeb), státní rozpočet (dávky hmotné nouze, dotace na poskytování sociálních služeb atd.). 

Garant a zapojené subjekty 

Garant: Statutární město Pardubice 

Zapojené subjekty:  

• Poskytovatelé sociálních služeb (azylové domy a noclehárny) 

• Další poskytovatelé ubytování v ubytovnách 

• Poskytovatelé sociální práce (sociální pracovníci magistrátu) 

Příklady dobré praxe 

• Statutární město Brno 

• Stávající program sociálního bydlení realizovaný v Pardubicích 

• Projekt „Bydlím a žiji v Ústí nad Labem“ 
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Opatření 3.2: Bydlení a život sociálně slabých obyvatel 

Problémy a potřeby 

Opatření reaguje na potřeby v oblasti řešení pomoci sociálně slabých obyvatel v oblasti zajištění bydlení. Jde 
zejména o rodiny s dětmi s nízkými příjmy v nejistém, nebo nevyhovujícím bydlení, rodiče samoživitele 
s nízkými příjmy v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení, osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučení, které 
však již vyřešily krizovou situaci, oběti domácího násilí rovněž po vyřešení krizové situace, osoby opouštějící 
instituce a klienti sociálních a zdravotnických pobytových služeb. Na území města je aktuálně 1600 domácností 
ohrožených bytovou nouzí. V současné době jsou v platnosti rovněž velmi přísná pravidla pro vstup do 
sociálního bydlení (například povinnost trvalého pobytu na území města nejméně dva roky před podáním 
žádosti). Rovněž stávající kapacita sociálních bytů není dostatečná. 

Pomoc by měla být zaměřena na dlouhodobou podporu cílové skupině sociálně slabých obyvatel, kteří 
zejména z důvodu své finanční a sociální situace velmi obtížně vstupují na běžný komerční trh s byty. Součástí 
této pomoci je doprovázení a podpora se zvládáním jejich životní situace prostřednictvím sociální práce 
s výhledem na perspektivu vstupu na běžný trh s byty, nebo do dostupného bydlení, již bez podpory sociální 
práce.   

Cíle 

Dlouhodobé řešení bytové problematiky sociálně slabých obyvatel prostřednictvím sociálního a dostupného 
bydlení.  

Zamezení koncentrace sociálně slabých obyvatel v jedné lokalitě a bujení „obchodu s chudobou“ na území 
statutárního města Pardubice. 

Dílčí kroky a typové aktivity 

Dílčí kroky 

• Vytvoření dostatečných kapacit sociálního a dostupného bydlení po celém území statutárního města 
Pardubice. 

• Kvalitní, rychlé a profesionální vyhodnocení životní situace dotčených osob. 

• Prostřednictvím kvalitně zpracované a implementované metodiky vytvořit podmínky pro zajištění 
sociálního a dostupného bydlení osobám z definovaných cílových skupin (v této souvislosti bude 
nutné provést aktualizaci stávající metodiky sociálního bydlení). 

• Zajištění kvalitní sociální práce s příjemci sociálního bydlení zaměřené na vyřešení jejich životní 
situace. 

• Podpora souvisejících sociálních služeb (odborné sociální poradenství, terénní programy, NZDM) na 
území statutárního města Pardubice. 

Typové aktivity 

• Zajištění bydlení pro rodiny s dětmi s nízkými příjmy v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení. 

• Zajištění bydlení pro rodiče samoživitele s nízkými příjmy v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení. 

• Zajištění bydlení pro osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučení, které však již vyřešily krizovou 
situaci. 

• Zajištění bydlení pro oběti domácího násilí po vyřešení krizové situace. 

• Zajištění bydlení pro osoby opouštějící instituce a klienty sociálních a zdravotnických pobytových 
služeb. 

• Navázání zvyšování nájmů na městský bytový fond dle připraveného plánu. 
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Výsledky Monitorovací ukazatele/milníky 

Sociální byty dostupné cílovým skupinám na základě 
jasně formulovaných podmínek. 

Dostupné bydlení. 

Aktualizovaná metodika podmínek pro přidělování 
dostupných a sociálních bytů. 

Team kooperujících sociálních pracovníků (zástupci 
sociálních služeb a MÚ). 

Dohoda města s vlastníky bytů a realitním trhem. 

Kontaktní místo pro sociální bydlení.  

Celková kapacita nejméně 400 sociálních bytů (rok 
2030) k dispozici na území města (dnes 193 sociálních 
bytů – k 31.12.2019). 

1 aktualizovaná metodika / 1 metodika. 

10 úvazků sociálních pracovníků (pracovníci 
Magistrátu města Pardubice zabývající se sociální 
prací, nejen v oblasti krizového a sociálního bydlení) / 
aktuálně 7 úvazků. 

Dohoda / není dosud k dispozici. 

Dovybavení kontaktního místa pro sociální bydlení, 
dílčí rozšíření jeho služeb, případně jeho formální 
přejmenování na „kontaktní místo.“ 

Předpoklady a rizika 

Základním předpokladem zajištění bydlení osob v obtížných životních situacích synergie plánování sociálních 
služeb a strategie bydlení v Pardubicích. Dalším předpokladem je zajištění sociální práce s osobami v obtížných 
životních situacích, zejména dostatečná nabídka ambulantních a terénních forem sociální práce (například 
odborného sociálního poradenství, sociálně aktivizačních služeb atd.). 

Rizikem může být příliš velká koncentrace sociálních bytů v jedné lokalitě, která může mít negativní efekty na 
plnění stanovených cílů pomoci. 

Finanční rámec a finanční zdroje 

Mezi vhodné finanční zdroje pro realizaci tohoto opatření zejména patří: finanční prostředky Statutárního 
města Pardubice, finanční prostředky Pardubického kraje (například formou spolufinancování sociálních 
služeb), státní rozpočet (příspěvek na bydlení příplatek na bydlení, dotace na poskytování sociálních služeb 
atd.). 

Garant a zapojené subjekty 

Garant: Statutární město Pardubice 

Zapojené subjekty:  

• Poskytovatelé sociální práce (sociální pracovníci magistrátu) 

• Poskytovatelé sociálních služeb (odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby, terénní 
programy, NZDM atd.) 

Příklady dobré praxe 

• Statutární město Brno 

• Městská část Praha 7 
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Opatření 3.3: Bydlení a život osob se zdravotním handicapem 

Problémy a potřeby 

Opatření je zaměřeno na vytváření životních podmínek a dostupného bydlení pro osoby se zdravotním 
postižením na území statutárního města Pardubice. Tyto osoby se často musí potýkat nejen s problematikou 
bariérovosti veřejného prostoru, ale i svého bydlení (nejen bariéry znemožňující pohyb na vozíku, ale i další 
bariéry které komplikují život osob s různými druhy postižení, například osoby s vadou zraku). Část z nich řeší 
nedostatek finančních prostředků na zajištění bydlení, zejména v souvislosti se zvyšujícím nájemným. Někteří 
žijí v pobytových institucích (sociálních a zdravotnických služeb), často daleko od místa, kde žije jejich rodina 
a mají zájem žít v běžné společnosti v podporovaných formách bydlení (chráněné bydlení, nebo podpora 
samostatného bydlení). 

Velkým problémem je stárnutí pečujících osob (typickým příkladem jsou rodiče, kteří pečují o dospělého 
potomka s mentálním postižením). Tyto osoby se potýkají s tím, že ony sami potřebují pomoc a podporu 
(například prostřednictvím pečovatelské služby), ale i zajištění péče o jejich děti 

Mezi důležité potřeby, které mohou být naplňovány prostřednictvím tohoto opatření patří oblast inkluze 
obyvatel se zdravotním handicapem do společnosti, včetně podpory deinstitucionalizace. 

Cíle 

Dlouhodobé řešení bytové problematiky osob se zdravotním handicapem prostřednictvím kombinace 
bezbariérového dostupného bydlení, sociálních služeb v podobě chráněného bydlení a částečně sociálního 
bydlení.  

Dílčí kroky a typové aktivity 

Dílčí kroky 

• Podpora dostupného bydlení v bezbariérovém standardu v dosahu bezbariérové dopravy MHD na 
území statutárního města Pardubice. 

• Kvalitní, rychlé a profesionální vyhodnocení životní situace dotčených osob. 

• Prostřednictvím kvalitně zpracované a implementované metodiky vytvořit podmínky pro zajištění 
bezbariérového dostupného bydlení a sociálního bydlení osobám se zdravotním handicapem.  

• Zajištění kvalitní sociální práce s příjemci sociálního bydlení zaměřené na vyřešení jejich životní 
situace. 

• Podpora chráněného bydlení pro osoby se zdravotním handicapem. 

Typové aktivity 

• Vytváření podmínek pro vznik bezbariérového dostupného bydlení pro osoby se zdravotním 
handicapem. 

• Zajištění bezbariérového sociálního bydlení pro osoby se zdravotním handicapem. 

• Podpora vzniku chráněného bydlení, případně podporovaného samostatného bydlení pro osoby se 
zdravotním handicapem. 

• Podpora služeb typu osobní asistence na území statutárního města Pardubice. 

• Navázání zvyšování nájmů na městský bytový fond dle připraveného plánu. 

• Zohlednění individuálních potřeb cílové skupiny osob se zdravotním handicapem při stavebních 
úpravách bytů. 
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Výsledky Monitorovací ukazatele/milníky 

Sociální byty dostupné cílovým skupinám na základě 
jasně formulovaných podmínek. 

Nabídka bezbariérových, případně jinak stavebně 
upravených bytů v dostupném a sociálním bydlení. 

Aktualizovaná metodika podmínek pro přidělování 
dostupných a sociálních bytů. 

Team kooperujících sociálních pracovníků (zástupci 
sociálních služeb a MÚ). 

Spolupráce poskytovatelů sociálních služeb pro osoby 
se zdravotním postižením s Magistrátem statutárního 
města Pardubice v oblasti zajištění podmínek pro 
bydlení těchto osob. 

Kontaktní místo pro sociální bydlení. 

1 aktualizovaná metodika / 1 metodika. 

10 úvazků sociálních pracovníků (pracovníci 
Magistrátu města Pardubice zabývající se sociální 
prací, nejen v oblasti krizového a sociálního bydlení) / 
aktuálně 7 úvazků. 

Dovybavení kontaktního místa pro sociální bydlení, 
dílčí rozšíření jeho služeb, případně jeho formální 
přejmenování na „kontaktní místo.“ 

Předpoklady a rizika 

Základním předpokladem zajištění bydlení osob se zdravotním handicapem je synergie plánování sociálních 
služeb a strategie bydlení v Pardubicích. Jelikož toto opatření předpokládá, že tyto osoby budou využívat 
běžné vlastnické, nebo nájemní bydlení, dostupné bezbariérové bydlení, sociální bydlení a bydlení v  rámci 
sociálních služeb (například v chráněném bydlení) je nezbytné zajištění dalších doprovodných aktivit v podobě 
funkční sítě sociálních služeb (například osobní asistence), sociální práce pro nájemníky sociálního bydlení, 
nebo hromadné bezbariérové dopravy na území statutárního města Pardubice. 

Rizikem může být nedostatek bezbariérově upravených bytů ve všech výše uvedených formách (běžné 
vlastnické, nájemní bydlení, dostupné a sociální bydlení. 

Finanční rámec a finanční zdroje 

Mezi vhodné finanční zdroje pro realizaci tohoto opatření zejména patří: finanční prostředky Statutárního 
města Pardubice, finanční prostředky Pardubického kraje (například formou spolufinancování sociálních 
služeb), státní rozpočet (příspěvek na péči, příspěvek na bydlení příplatek na bydlení, dotace na poskytování 
sociálních služeb atd.). 

Soukromé finanční prostředky investované do výstavby bezbariérových bytů v rámci výstavby bytů pro běžný 
komerční trh s byty. 

Garant a zapojené subjekty 

Garant: Statutární město Pardubice 

Zapojené subjekty:  

• Poskytovatelé sociální práce (sociální pracovníci magistrátu) 

• Poskytovatelé sociálních služeb (chráněného bydlení, podporované bydlení, domovy pro osoby se 
zdravotním postižením, osobní asistence, odlehčovací služby atd.) 

• Developeři 

Příklady dobré praxe 

• Statutární město Brno 

• Městská část Praha 7 

• Příklady z úspěšných projektů deinstitucionalizace: Jak na to – příklady dobré praxe 
v deinstitucionalizaci, MPSV, Praha, 2013, ISBN: 978-80-7421-045-7 
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Opatření 3.4: Bydlení a život seniorů 

Problémy a potřeby 

Opatření je zaměřeno na vytváření životních podmínek a dostupného bydlení pro seniory na území 
statutárního města Pardubice. Senioři se ve starším věku často potýkají se zdravotními problémy, žijí osaměle 
a někteří z nich řeší i finanční problémy. Senioři chtějí setrvat ve svém domácím prostředí a do institucionální 
péče přecházejí až, když nejsou schopni žít v domácnosti ani s dopomocí. Často potřebují podporu a dopomoc 
prostřednictvím pečujících osob a terénních sociálních služeb. 

Cíle 

Dlouhodobé řešení bytové problematiky seniorů prostřednictvím kombinace bezbariérového dostupného 
bydlení a částečně sociálního bydlení.  

Dílčí kroky a typové aktivity 

Dílčí kroky 

• Podpora dostupného bydlení v bezbariérovém standardu v dosahu bezbariérové dopravy MHD na 
území statutárního města Pardubice. 

• Kvalitní, rychlé a profesionální vyhodnocení životní situace dotčených osob. 

• Prostřednictvím kvalitně zpracované a implementované metodiky vytvořit podmínky pro zajištění 
bezbariérového dostupného bydlení a sociálního bydlení seniorům. 

• Zajištění kvalitní sociální práce s příjemci sociálního bydlení zaměřené na vyřešení jejich životní 
situace. 

• Podpora chráněného bydlení pro osoby se zdravotním handicapem. 

Typové aktivity 

• Vytváření podmínek pro vznik bezbariérového dostupného bydlení pro seniory (často nízko metrážní 
byty pro tzv. single domácnosti). 

• Zajištění bezbariérového sociálního bydlení pro seniory. 

• Podpora služeb typu pečovatelská služba na území statutárního města Pardubice. 

• Navázání zvyšování nájmů na městský bytový fond dle připraveného plánu. 

• Zohlednění individuálních potřeb cílové skupiny seniorů při stavebních úpravách bytů. 

Výsledky Monitorovací ukazatele/milníky 

Sociální byty dostupné seniorům na základě jasně 
formulovaných podmínek. 

Nabídka bezbariérových, případně jinak stavebně 
upravených bytů v dostupném a sociálním bydlení. 

Aktualizovaná metodika podmínek pro přidělování 
dostupných a sociálních bytů. 

Team kooperujících sociálních pracovníků (zástupci 
sociálních služeb a MÚ). 

Spolupráce poskytovatelů sociálních služeb určených 
zejména pro seniory s Magistrátem statutárního 
města Pardubice v oblasti zajištění podmínek pro 
bydlení těchto osob. 

1 aktualizovaná metodika / 1 metodika. 

10 úvazků sociálních pracovníků (pracovníci 
Magistrátu města Pardubice zabývající se sociální 
prací, nejen v oblasti krizového a sociálního bydlení) / 
aktuálně 7 úvazků. 

Dovybavení kontaktního místa pro sociální bydlení, 
dílčí rozšíření jeho služeb, případně jeho formální 
přejmenování na „kontaktní místo.“ 
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Kontaktní místo pro sociální bydlení  

Předpoklady a rizika 

Základním předpokladem zajištění bydlení seniorů je synergie plánování sociálních služeb a strategie bydlení 
v Pardubicích. Jelikož toto opatření předpokládá, že senioři budou využívat běžné vlastnické, nebo nájemní 
bydlení, dostupné bydlení a sociální bydlení je nezbytné zajištění dalších doprovodných aktivit v podobě 
funkční sítě sociálních služeb (zejména pečovatelská služba), sociální práce pro nájemníky sociálního bydlení, 
nebo hromadné bezbariérové dopravy na území statutárního města Pardubice. 

Rizikem může být nedostatek bezbariérově upravených bytů ve všech výše uvedených formách (běžné 
vlastnické, nájemní bydlení, dostupné a sociální bydlení. Mezi další riziko patří nedostatek nízko metrážních 
bytů pro seniory, kteří žiji sami. 

Finanční rámec a finanční zdroje 

Mezi vhodné finanční zdroje pro realizaci tohoto opatření zejména patří: finanční prostředky Statutárního 
města Pardubice, finanční prostředky Pardubického kraje (například formou spolufinancování sociálních 
služeb), státní rozpočet (příspěvek na péči, příspěvek na bydlení příplatek na bydlení, dotace na poskytování 
sociálních služeb atd.). 

Soukromé finanční prostředky investované do výstavby bezbariérových bytů v rámci výstavby bytů pro běžný 
komerční trh s byty. 

Garant a zapojené subjekty 

Garant: Statutární město Pardubice 

Zapojené subjekty:  

• Poskytovatelé sociální práce (sociální pracovníci magistrátu) 

• Poskytovatelé sociálních služeb (pečovatelská služba atd.) 

• Developeři 

Příklady dobré praxe 

• Nové město nad Metují 

• Příklady z úspěšných projektů v oblasti mj. i bydlení pro seniory: Zpráva o dobré praxi v oblasti 
aktivního stárnutí a poskytování služeb dlouhodobé péče na municipální úrovni, MZV, Praha, 2012 

 
  



- 166 - 

Opatření 3.5: Bydlení a život dočasných pracovních sil 

Problémy a potřeby 

Opatření je zaměřeno na vytváření životních podmínek pro život dočasných pracovních sil, které pobývají ve 
městě dočasně kvůli zaměstnání.   

Cíle 

Vyvážení potřeb sektoru průmyslu a služeb, jež pro svůj rozvoj potřebují dočasné pracovní síly  
a obyvatel města, tak aby nedocházelo k vytváření podmínek pro sociálně nepříznivé jevy. 

Dílčí kroky a typové aktivity 

Dílčí kroky 

• Rozmístění ubytovacích kapacit pro dočasné pracovní síly rovnoměrně po území města. 

• Vytvoření stálé pracovní skupiny zaměstnavatelů, zástupců služeb pro cizince a zástupců statutárního 
města Pardubice. 

• Dostatečná nabídka běžného komerčního bydlení pro dočasné pracovní síly ve městě. 

Typové aktivity 

• Dohoda zainteresovaných stran na způsobech distribuce a formě zajištění bydlení pro dočasné 
pracovní síly. 

• Podpora poradenských služeb pro cizince na území statutárního města Pardubice. 

Výsledky Monitorovací ukazatele/milníky 

Rovnoměrná prostorová distribuce (dekoncentrace) 
bydlení pro dočasné pracovní síly ve městě. 

Spolupráce zaměstnavatelů se zástupci služeb pro 
cizince a zástupci statutárního města Pardubice.  

Dostatečná nabídka poradenských služeb pro cizince. 

Pracovní skupina zaměstnavatelů, zástupců služeb 
pro cizince a zástupců statutárního města Pardubice / 
dosud nefunguje. 

 

Předpoklady a rizika 

Základním předpokladem zajištění bydlení pro dočasné pracovní síly je rovnoměrná prostorová distribuce 
(dekoncentrace) bydlení pro dočasné pracovní síly ve městě. Zároveň je nezbytné, aby vzhledem ke 
zvyšujícímu počtu cizinců na trhu práce v ČR, byly k dispozici dostatečné kapacity poradenských služeb pro 
cizince na území města. Předpokladem je spolupráce všech zainteresovaných stran (statutární město 
Pardubice, zaměstnavatelé a zástupci poradenských služeb).  

Rizikem může být koncentrace ubytovacích kapacit pro dočasné pracovní síly pouze v jedné lokalitě a 
nedostatečná kapacita poradenských služeb pro cizince. 

Finanční rámec a finanční zdroje 

Mezi vhodné finanční zdroje pro realizaci tohoto opatření zejména patří: soukromé finanční zdroje (zejména 
ze strany zaměstnavatelů), státní rozpočet (dotace na poskytování poradenství pro cizince, dotace na 
poskytování sociálních služeb atd.). 

Garant a zapojené subjekty 

Garant: Statutární město Pardubice 
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Zapojené subjekty:  

• Zástupci významných zaměstnavatelů 

• Poskytovatelé poradenských služeb pro cizince (MOST PRO, o.p.s., Centrum na podporu integrace 
cizinců a Pardubický kraj) 

• Hospodářská komora 

• Agentury práce 

• Zástupci ubytovatelů dočasných pracovních sil 

Příklady dobré praxe 

• Vídeň 

• Mnichov 

• Svobodný stát Bavorsko 
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5 AKČNÍ PLÁN 
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Akční plány jsou zpracovávány pro jednoleté období s vazbou na přípravu rozpočtu města na příslušný 
rok. V budoucnu se předpokládá každoroční aktualizace akčního plánu vždy na následující rok. Akční 
plán zahrnuje konkrétní projektové záměry, akce a intervence, které mají jasně stanovené období 
realizace, finanční náklady, zdroje financování, odpovědné subjekty, příp. také rizika, která mohou 
realizaci záměru ohrozit. 

V tomto smyslu je také akční plán zpracován jako tabelární přehled záměrů s uvedením informací, 
údajů a parametrů uvedených v přechozím odstavci. Každý jednotlivý záměr má své číslo sestávající 
z roku realizace, čísla opatření, které záměr naplňuje, a čísla záměru (samostatná číselná řada v rámci 
každého opatření). 



 



  

6 MECHANISMY ŘÍZENÍ 
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6.1 SYSTÉM MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ 

REALIZACE STRATEGIE 

6.1.1 Řídicí struktura realizace strategie 

6.1.1.1 Řídicí výbor 

Projednání realizace strategie je vhodné řídit pomocí jednání řídicího výboru, ustaveného během 
zpracování strategie, a to s frekvencí 2-4x ročně. Členy řídicího výboru jsou především zástupci vedení 
města a vedoucí věcně příslušných úseků magistrátu. Je možné zvážit případné doplnění řídicího 
výboru o další členy, a to i z prostředí mimo magistrát (např. poskytovatelé sociálních služeb, Univerzita 
Pardubice, hospodářská komora apod.). Předmětem jednání řídicího výboru je zejména: 

a) schvalování nových záměrů a jejich prvotní přípravy (finanční zdroje, harmonogram; 2-4x 
ročně); 

b) hodnocení přípravy a pokroku při realizaci jednotlivých záměrů (2-4x ročně); 

c) schvalování aktualizace akčního plánu, tedy vyřazení ukončených nebo zamítnutých záměrů a 
doplnění záměrů nových (1-2x ročně); 

d) rozhodnutí o potřebných komunikačních aktivitách směrem k veřejnosti (veřejná projednání, 
články v místním periodiku atd.; 1-2x ročně); 

e) hodnocení (resp. schvalování hodnocení) plnění strategie jako celku a jejích jednotlivých 
opatření (1-2x ročně). 

Body a) – c) se víceméně týkají práce s projekty a akčním plánem a jsou přesněji popsány v podkapitole 
5.2 Body d) a e) se týkají strategie bydlení jako celku a jsou popsány v kapitole 5.1.2. 

V rámci kalendářního roku se jako vhodné jeví realizovat jednání buď v březnu, červnu, září a prosinci 
(v případě frekvence 4x ročně, viz též následující tabelární schéma), v lednu, dubnu a září (v případě 
frekvence 3x ročně), nebo v březnu a září (v případě frekvence 2x ročně). Klíčovým obdobím je září, kdy 
by měla být schůzka uskutečněna s důrazem na nové záměry ve vazbě na přípravu rozpočtu. 

Tabulka 38: Příklad agendy jednání řídicího výboru v případě frekvence 4x ročně 

Březen Červen Září Prosinec 

• schvalování nových 
záměrů a jejich prvotní 
přípravy 

• hodnocení přípravy a 
pokroku při realizaci 
jednotlivých záměrů 

• schvalování aktualizace 
akčního plánu (vyřazení 
ukončených nebo 
zamítnutých záměrů, 
doplnění záměrů) 

• schvalování nových 
záměrů a jejich prvotní 
přípravy 

• hodnocení přípravy a 
pokroku při realizaci 
jednotlivých záměrů 

• rozhodnutí o 
komunikačních 
aktivitách směrem 
k veřejnosti 

• hodnocení (resp. 
schvalování hodnocení) 
plnění strategie 

• schvalování nových 
záměrů a jejich prvotní 
přípravy 

• hodnocení přípravy a 
pokroku při realizaci 
jednotlivých záměrů 

• schvalování aktualizace 
akčního plánu (vyřazení 
ukončených nebo 
zamítnutých záměrů, 
doplnění záměrů) 

• schvalování nových 
záměrů a jejich prvotní 
přípravy 

• hodnocení přípravy a 
pokroku při realizaci 
jednotlivých záměrů 

• rozhodnutí o 
komunikačních 
aktivitách směrem 
k veřejnosti 

• hodnocení (resp. 
schvalování hodnocení) 
plnění strategie 
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6.1.1.2 Pracovní skupiny 

V rámci tvorby strategie byly ustaveny 3 pracovní skupiny pro tato témata: 

1. Sídelní struktura města a urbanismus 

2. Bytový fond 

3. Sociální prostředí a sociální bydlení 

Ukazuje se, že se jedná o přínosné a životaschopné platformy a je proto vhodné, aby jejich činnost 
pokračovala i v implementační fázi strategie. Protože témata 2 a 3 mají řadu věcných průniků, lze 
doporučit spojení příslušných dvou pracovních skupin do jediné. Pak by pro implementační fázi byly 
vytvořené tyto 2 pracovní skupiny: 

1. Sídelní struktura města a urbanismus 

2. Bytový fond a sociální bydlení 

Úkolem pracovních skupin jsou následující činnosti ve vztahu k příslušné tematické oblasti: 

a) generování nových záměrů a jejich prvotní příprava (finanční zdroje, harmonogram; 2-4x 
ročně); 

b) sledování přípravy a pokroku při realizaci jednotlivých záměrů, návrh nápravných kroků 
v případě zpoždění a komplikací (2-4x ročně); 

c) návrh aktualizace akčního plánu, tedy vyřazení ukončených nebo zamítnutých záměrů a 
doplnění záměrů nových (1-2x ročně); 

d) návrh potřebných komunikačních aktivit směrem k veřejnosti (veřejná projednání, články 
v místním periodiku atd.; 1-2x ročně); 

e) diskuse hodnocení plnění strategie jako celku a jejích jednotlivých opatření (1-2x ročně). 

Činnost pracovních skupin se úzce váže k činnostem řídicího výboru. Pracovní skupiny mají poradní, 
odbornou, diskusní a částečně i výkonnou roli, zatímco řídicí výbor je orgánem, který schvaluje výstupy 
a činí rozhodnutí. Z tohoto důvodu je vhodné časovat jednání pracovních skupin vždy s cca 2-
4týdenním předstihem před jednáními řídicího výboru. Případně je možné realizovat jednání 
pracovních skupin např. 4x ročně (únor/březen, květen/červen, srpen/září, listopad/prosinec; viz též 
následující tabelární schéma) a jednání řídicího výboru jen 2x ročně (březen, září). 

Tabulka 39: Příklad agendy jednání pracovních skupin v případě frekvence 4x ročně 

Únor/březen Květen/červen Srpen/září Listopad/prosinec 

• generování nových 
záměrů a jejich prvotní 
příprava 

• sledování přípravy a 
pokroku při realizaci 
záměrů, návrh 
nápravných kroků 

• návrh aktualizace 
akčního plánu 

• generování nových 
záměrů a jejich prvotní 
příprava 

• sledování přípravy a 
pokroku při realizaci 
záměrů, návrh 
nápravných kroků 

• návrh komunikačních 
aktivit směrem 
k veřejnosti 

• diskuse hodnocení 
plnění strategie 

• generování nových 
záměrů a jejich prvotní 
příprava 

• sledování přípravy a 
pokroku při realizaci 
záměrů, návrh 
nápravných kroků 

• návrh aktualizace 
akčního plánu 

• generování nových 
záměrů a jejich prvotní 
příprava 

• sledování přípravy a 
pokroku při realizaci 
záměrů, návrh 
nápravných kroků 

• návrh komunikačních 
aktivit směrem 
k veřejnosti 

• diskuse hodnocení 
plnění strategie 
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6.1.1.3 Manažer strategie 

Manažer Strategie bydlení pro město Pardubice je výkonnou osobou zajišťující v první řadě 
administrativní agendu: 

a) svolávání schůzek řídicího výboru a pracovních skupin; 

b) iniciaci dalších jednání; 

c) shromažďování dat a práce s nimi; 

d) zpracování průběžných hodnocení strategie; 

e) monitoring možností financování projektů z externích zdrojů, zejména z ESIF. 

Manažerem strategie je vybraný referent magistrátu. Na základě námětů a rozhodnutí řídicího výboru 
může manažer též realizovat přípravu a realizaci některých projektů a záměrů. Přípravou projektů se 
rozumí jejich rozpracování po odborné stránce (technické náležitosti, rozpočet apod.). 

6.1.2 Zapojení veřejnosti 

Pro zapojení široké veřejnosti do realizace strategie je vhodné využít těchto komunikačních nástrojů: 

• dlouhodobé zveřejnění finální podoby výstupů strategie a informací o jejím plnění na webových 
stránkách města (1x ročně); 

• poskytování informací prostřednictvím médií (tiskové zprávy, publikování informací v místním 
periodiku a na webových stránkách města; nejméně 1x ročně); 

• veřejná projednání k přípravě nejvýznamnějších projektových záměrů s přímým pozváním 
širšího okruhu zástupců odborné veřejnosti a s možností účasti kohokoli z řad širší veřejnosti 
(ad hoc v případě potřeby); 

• v případě přípravy konkrétních projektů též jednání odborných pracovních skupin (např. využití 
pracovních skupin ustavených v průběhu zpracování strategie k rozpracování návrhů a námětů 
akčního plánu, vhodná ad hoc setkání v případě potřeby odborného posouzení konkrétních 
návrhů a námětů); 

• komplexní reprezentativní průzkumy mezi obyvateli realizované v pravidelných intervalech 
(např. 4-6 let); 

• ankety mezi obyvateli k vybraným tématům bydlení (ad hoc v případě potřeby, bez nároků na 
reprezentativnost šetření, vhodnými platformami jsou např. online dotazníky a webové 
platformy). 

Podněty získané od veřejnosti kterýmkoli z výše uvedených způsobů budou projednány na nejbližší 
schůzce řídicího výboru. Na tomto jednání bude případně rozhodnuto, zda bude příslušný podnět 
zařazen do akčního plánu jako projektový záměr. 

6.1.3 Hodnocení plnění strategie, monitoring a sběr dat 

Každoroční vyhodnocování plnění strategie bude úkolem projektového manažera, který bude 
vyhodnocení předkládat ke schválení řídicímu výboru. Ta následně může výroční vyhodnocení plnění 
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strategie předložit Zastupitelstvu města Pardubice. Každoroční vyhodnocování plnění strategie je 
vhodné koordinovat s aktualizací akčního plánu. Optimální je tedy zabývat se na příslušných schůzkách 
řídicího výboru jak plněním strategie, tak i aktualizací akčního plánu. Hodnocení plnění strategie bude 
realizováno s využitím indikátorové metody (soustava číselných ukazatelů pro hodnocení plnění 
jednotlivých opatření), milníků a výstupů, které jsou popsány v návrhové části v popisu opatření každé 
ze 3 tematických oblastí strategie. 

Klíčovými sledovanými indikátory by měly být ty, které jsou uvedené v následující tabulce (úplný výčet 
je uveden v popisu jednotlivých opatření). 

Výstupem hodnocení a monitoringu plnění strategie by měly být: 

a) postupně aktualizovaný vývoj hodnot klíčových ukazatelů, nejlépe v 1leté periodě, 

b) stručné hodnocení plnění strategie s využitím vývoje ukazatelů, údajů v připravovaných a 
dokončených záměrů, výstupů jednání řídicího výboru apod., zpravidla opět v 1leté periodě 
(lze ale akceptovat i periodu 2-4 roky). 

Tabulka 40: Klíčové monitorovací ukazatele 

Tematická oblast 1 Tematická oblast 2 Tematická oblast 3 

• počet nových bytů v různé fázi 
přípravy (např. územní 
rozhodnutí, stavební povolení, 
dokončené byty) 

• celkový počet bytů na území 
města (možno v členění podle 
městských obvodů, podle 
vlastnictví, velikosti, dispozic, 
podle bytů 
v rodinných/bytových domech 
apod.) 

• počet nových bytů 
v brownfieldech/greenfieldech 

• počet regenerovaných objektů 
občanské vybavenosti 

• plocha regenerovaných 
brownfieldů/regenerovaných 
veřejných prostranství 

• počet zpracovaných územních 
studií a regulačních plánu 

• vývoj finanční bilance 
Programu rozvoje bydlení 
(příjmy a výdaje v jednotlivých 
letech) 

• počet zrekonstruovaných bytů, 
které jsou v majetku města a 
jsou neobsazené (ve špatném 
stavu) 

• počet bytů v bytovém fondu ve 
vlastnictví města (případně 
také jejich struktura podle 
velikosti a dispozic) 

• počet uzavřených plánovacích 
smluv s developery (nebo 
obdobných nástrojů) 

• počet a prostorové rozmístění 
bytů a ubytoven využívaných 
dočasnými pracovníky 
v jednotlivých částech města 

• celkový počet lůžek krizového 
bydlení na území města 

• celkový počet sociálních bytů, 
případně také jejich struktura 
podle velikosti a dispozic 

• prostorové rozmístění 
sociálních bytů v jednotlivých 
částech města 

• sociální a příjmová skladba 
žadatelů o nájem v městských 
bytech 

• počet, případně i struktura 
úvazků sociálních pracovníků 
na Magistrátě města Pardubice 

• dokončená metodika pro 
oblast sociálního a krizového 
bydlení 

• počet obyvatel města Pardubice a SO ORP či okresu Pardubice (případně také skladba obyvatel podle 
věku) 

• přirozená a mechanická měna obyvatel (absolutní a procentuální počet narozených, zemřelých, 
přistěhovalých a vystěhovalých) 

6.1.4 Aktualizace strategie 

Strategie je na obecné úrovni vize zpracována pro období 20 let, tj. do roku 2040. Na úrovni opatření 
pak cílí na 10leté období (2030) s případnými milníky (průběžnými cíli). Úrovni akčního plánu pak 
přísluší období 1 rok. Z toho vyplývají také potřeby aktualizace dokumentu. 
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Akční plán je koncipovaný jako „živý“ dokument, jehož aktualizace může probíhat i několikrát ročně, 
nejméně však 1x ročně a v každém případě ve vazbě na jednání řídicího výboru. Aktualizace akčního 
plánu spočívá ve: 

• vyřazení splněných záměrů; 

• vyřazení nebo ponechání zamítnutých záměrů (z důvodu neobdržení dotace, nevyřešení 
vlastnických poměrů apod.); 

• doplnění nových záměrů. 

Návrh opatření může být aktualizován v intervalu např. 5-10 let, tj. zhruba 1–3x během své platnosti. 
Vhodným impulzem pro aktualizaci strategie před koncem její „platnosti“ může být například situace, 
kdy dojde k zásadním změnám v okolním prostředí (výrazná proměna trhu s byty, makroekonomické 
změny, zásadní změny v hospodářské či sociální politice státu či EU, nové programovací období 
regionální politiky EU apod.) nebo k potřebě upravit cílení strategie. Aktualizována by měla být 
především návrhová část dokumentu na úrovni opatření, méně pak o část analytická. 

Strategická vize by měla být po dobu 20 let neměnná nebo by měla doznat jen dílčích úprav. Zcela 
novou strategii je vhodné připravit po cca 20 letech. Novou strategii je možné zpracovat i před koncem 
„platnosti“ strategie stávající, a to v případě, kdy bude nezbytná zásadnější revize strategického cílení 
rozvoje bydlení ve městě. 



- 177 - 

6.2 SYSTÉM PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU 

Akční plán jako seznam záměrů (investičních projektů, neinvestičních akcí, organizačních změn apod.) 
pro nejbližší období 1 roku je živým, realizačním dokumentem, který je třeba nejméně 1x za rok 
aktualizovat. Vhodná doba aktualizace se odvíjí zejména od toho, aby bylo možné aktualizaci akčního 
plánu koordinovat s přípravou rozpočtu na následující rok a aby bylo možné včas zahájit přípravu 
projektů s ohledem na územní a stavební řízení, zpracování žádostí o dotaci, svolání potřebných 
schůzek apod. Frekvence aktualizace akčního plánu odpovídá frekvenci schůzek řídicího výboru pro 
realizaci celé strategie, tedy 2-4x ročně (viz předchozí podkapitola 5.1). 

Projektový cyklus se týká každého jednotlivého záměru (tedy projektu nebo jiné intervence) 
navrženého v rámci jednotlivých opatření, resp. přehledu hlavních projektových záměrů, a následně 
zařazeného do akčního plánu. Ke každému kroku projektového cyklu jsou definovány dílčí procesy a 
rovněž zodpovědnosti a role jednotlivých složek městské samosprávy. Vhodné je, aby byl postup 
jednotlivých projektů projektovým cyklem diskutován na jednání řídicího výboru nejméně 2x ročně a 
aby na těchto schůzkách byly rozdělovány konkrétní úkoly a hodnoceno jejich plnění. 

Návrh systému projektového řízení vychází z následujících principů. 

• Cyklický charakter projektového řízení: Implementace projektů předpokládá cyklický charakter 
předkládání a schvalování projektů pro podporu ze strany města. V souladu s délkou 
rozpočtového cyklu je základní cyklus schvalování projektů 1 rok. 

• Jednoduchost procedur a transparentnost systému: Systém projektového řízení musí být 
jednoduchý a transparentní pro všechny dotčené subjekty – volené i výkonné orgány města i 
další subjekty. Cílem je vytvoření efektivního systému, který nebude vytvářet vysoké nároky 
na zdroje města (finanční, personální, časové) a zároveň bude garantovat transparentní 
podporu kvalitním záměrům. 

• Využití existující organizační struktury: Systém projektového řízení v maximální možné míře 
využije existující organizační strukturu Magistrátu města Pardubice. 

Cyklus přípravy a realizace jednotlivých záměrů je rozdělen do 7 základních kroků: 

1. Identifikace záměru 

2. Výběr záměru do akčního plánu 

3. Návrh záměru 

4. Posouzení návrhu záměru 

5. Technicko-ekonomická příprava záměru (vč. případné žádosti o podporu) 

6. Realizace záměru 

7. Monitoring a udržitelnost výstupů 

Logiku projektového cyklu ilustruje schéma. Podrobnější popis jednotlivých kroků přibližují následující 
podkapitoly. Jednotlivé kroky projektového cyklu by měly být prováděny cca 2-4x ročně, a to na 
jednáních řídicího výboru (schválení, rozhodnutí, zadání úkolů) a zejména pracovních skupin (věcné, 
technické náležitosti). 
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Obrázek 5: Implementační cyklus Strategie bydlení pro město Pardubice 

 
 

6.2.1 Identifikace záměru 

V prvním kroku je pracovní skupinou, případně řídicím výborem identifikován záměr, tedy investiční 
projekt nebo jiná intervence. Součástí je především identifikace finanční náročnosti, obsahového 
zaměření a možného garanta a předkladatele záměru a zařazení do seznamu hlavních projektových 
záměrů. Záměry aktuálně obsažené v seznamu hlavních projektových záměrů již procesem identifikace 
prošly, postupně budou identifikovány záměry další. Záměry jsou předloženy na nejbližším jednání 
řídicího výboru. 

6.2.2 Výběr záměru do akčního plánu 

Má-li záměr získat podporu a v případě záměrů s nenulovými náklady také plné nebo částečné 
financování ze strany města, je nezbytné, aby splňoval tři zásadní kritéria: 

1. Musí naplňovat jeden nebo více cílů strategie a přispívat k naplňování její vize. 

2. Musí být financovatelný, tj. splňovat formální i obsahové podmínky pro využití zdrojů 
z rozpočtu města nebo jiných zdrojů. Musí být známé prostředky, které budou využity na 
projekt nebo alespoň na projektovou dokumentaci. Součástí této etapy je také identifikace 
možností externího spolufinancování projektu. 

3. Musí být realizovatelný, tedy musí být identifikována a vyřešena rizika vyplývající 
z majetkoprávních vztahů, dopadů na životní prostředí, komunikace (zejména větších) záměrů 
s veřejností atd. 
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Výběr záměrů do akčního plánu schvaluje řídicí výbor na jednání ke strategii 2-4x ročně, a to včetně 
určení garanta záměru. Následně jsou významnější záměry schválené také Radou města Pardubice, 
případně Zastupitelstvem města Pardubice. Záměry s nenulovými náklady jsou zařazené do rozpočtu 
města na nejbližší následující kalendářní rok. 

6.2.3 Návrh záměru 

Garant záměru (typicky pracovník některého z odborů magistrátu, příp. zástupce příspěvkové 
organizace města, zastupitel města apod.), pověřený řídicím výborem, sestaví tzv. projektový list, který 
obsahuje podrobnější informace o záměru a mj. definuje rámcové technické či obsahové řešení a 
rozpočet. Součástí návrhu významnějších záměrů je také uspořádání veřejného projednání, kde bude 
mít každý účastník možnost vyjádřit se k obsahové stránce projektu. Náměty ze strany veřejnosti 
následně může garant zařadit do návrhu projektu. Některé záměry již mohou mít podrobnější návrh 
zpracovaný z dřívějška. 

6.2.4 Posouzení návrhu záměru 

Návrh záměru je předložen k posouzení a rozpracování pracovní skupině. Na základě připomínek může 
být návrh upraven nebo přepracován. Finální verze návrhu záměru je předložena k posouzení řídicímu 
výboru, případně poté též Radě města Pardubice či Zastupitelstvu města Pardubice. Výsledkem tohoto 
hodnocení je schválení nebo neschválení záměru. 

6.2.5 Technicko-ekonomická příprava záměru 

Tento krok je relevantní pouze u velkých investičních a neinvestičních projektů, příp. u projektů 
ucházejících se o podporu z vnějších zdrojů, např. ESIF. Tyto projekty zpravidla vyžadují zpracování 
relativně rozsáhlé technicko - ekonomické dokumentace s nezanedbatelnými finančními náklady 
(studie proveditelnosti, analýza nákladů a přínosů, posouzení dopadu projektu na životní prostředí, 
položkový rozpočet/výkaz výměr atp.), doložení řady příloh atd. Podpora projektů, které předpokládají 
čerpání prostředků z vnějších prostředků, je v další fázi podmíněna schválením projektu ze strany 
řídících struktur příslušného operačního programu či jiného zdroje. Výstupem této fáze je dokončená 
technicko - ekonomická dokumentace (stavební povolení, položkový rozpočet atd.), případně také 
úspěšná žádost o finanční podporu z vnějších zdrojů. 

6.2.6 Realizace záměru 

Schválené záměry jsou realizovány v souladu s projektovou dokumentací, případně také s podmínkami 
poskytovatele finanční podpory. Za realizaci odpovídá jmenovaný manažer projektu. Součástí realizace 
je plnění informační povinnosti vůči poskytovatelům finančních prostředků. Výstupem je realizovaný 
projekt či jiná intervence. 
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6.2.7 Monitoring a udržitelnost výstupů 

V případě spolufinancování projektů z externích zdrojů je třeba ze strany žadatele rovněž průběžně 
zpracovávat monitorovací zprávy dle podmínek příslušného poskytovatele zdrojů. Zásadní je zejména 
udržitelnost (tj. dlouhodobost provozování) výstupů projektu. V případě projektů spolufinancovaných 
z ESIF je minimální udržitelnost výstupů projektu stanovena na 5 let. Je vhodné po stejnou dobu 
sledovat udržitelnost výsledků (např. provozní náklady atd.) také u ostatních větších projektů, které 
nevyužívají spolufinancování z ESIF. Ve vztahu k akčnímu plánu jsou veškeré dokončené projekty 
z akčního plánu vyřazeny. 
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