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1 ÚVOD 

 Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma brownfields a konkrétně se 

zaměřuji na areál bývalých ostravských jatek v centru města. Tuto stavbu jsem si 

vybrala, protože se v její blízkosti často pohybuji a protože je to cenný komplex 

z hlediska historického vývoje a architektury a je smutné, že takto chátrá. 

 Charakter a ráz města je z velké části dán historií a lidmi, kteří v něm žijí a 

protože Ostrava byla a je průmyslovým městem, není možné ji srovnávat s městy 

zcela odlišného rázu. Mnozí si proto myslí, že Ostrava je pouze černá a zanedbaná 

tečka na mapě České republiky a že lidé jsou zde hrubí a lhostejní. Já mám odlišný 

názor, protože vidím, jak se každým dnem mění k lepšímu a věřím, že se své černé 

nálepky postupně zbaví.  

Důkazem tomu je mnoho realizovaných projektů, které mění tvář Ostravy a 

snad jedním z nich bude revitalizace ostravských jatek. Zachránit tyto památkově 

chráněné budovy si přejí nejen památkáři, ale také občané a čtenáři ostravského 

webu iDNES.cz. Ti v krajské anketě zvolili jatka jako komplex, který je potřeba 

zachovat a tedy opravit co nejdříve.  

 Termín brownfields je mezinárodní výraz, který nepotřebuje český ekvivalent. 

Neexistuje sjednocená definice tohoto výrazu, ale nejčastěji jsou jím označovány 

objekty s deprimujícími prvky. Jedná se o objekty uvnitř urbanizovaného území či ve 

volné krajině, které svou původní funkci a využití ztratily a své okolí ekonomicky a 

fyzicky zatěžují. Ve své práci se nejprve budu věnovat teoretickým východiskům a 

podrobnější charakteristikou brownfields, přičemž hodlám čerpat z několika knižních 

publikací, a také internetových zdrojů. 

Dále se zabývám historií a současným stavem areálu bývalých jatek. Tato 

kapitola byla vypracována za pomoci magistrátu města Ostravy, který mi poskytl 

stěžejní materiály a také fotografickou dokumentaci, díky které jsem získala 

představu o interním stavu budov.  

Čtvrtá kapitola je věnována analýze dotazníkového šetření mezi respondenty 

Ostravy. V této části budou rovněž interpretována sesbíraná data pomocí koláčových 

nebo sloupcových grafů a tabulek. Z těchto výsledků budou následně vyhodnoceny 

hypotézy, které jsme stanovili na počátku šetření a také záměry dotázaných 

respondentů, týkající se areálu. Myslíme si, že budova ostravských jatek bude mezi 
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občany Ostravy hodně známá a proto neočekáváme problémy týkající se vyplnění 

dotazníků, ale naopak čekáme jejich vysokou návratnost. Stanovené otázky nám 

mají pomoci zjistit, jaké postoje respondenti vůči jatkám zaujímají – zda chtějí stavby 

zachovat, anebo by si raději přáli jejich demolici.  Na základě výsledků dřívější ankety 

iDNES.cz jsme do našeho šetření zařadili také dotaz na ochotu vynaložit vlastní 

finanční prostředky na záchranu komplexu. Nejdůležitější otázkou dotazníku bude 

předložení našeho návrhu na revitalizaci jatek respondentům a věříme, že náš 

koncept dotázané zaujme.   

V části ekonomického zhodnocení návrhu na využití areálu, připojíme vlastní 

návrh na využití komplexu, spolu s cenovými ukazateli finančních nákladů 

potřebných pro revitalizaci. Dle stavebních standardů budou jednotlivé položky spolu 

s jejich cenami, racionálně rozděleny do realizovaných částí. 

V závěru bude uveden stručný popis postupu uskutečněného šetření a shrnuty 

výsledky a stanoviska v závislosti na cílu práce. Bude zde také navržen námět na 

další revitalizační projekt. 
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2 CHARAKTERISTIKA BROWNFIELDS 

2.1 Vymezení pojmu brownfields 

Nové politické a hospodářské podmínky vyvolaly řadu změn ve struktuře 

českých i moravských sídel, převážně v tradičních průmyslových městech. Nově 

vznikající vlastnické vztahy a tržní prostředí zapříčinily úpadek mnoha zavedeným a 

doposud fungujícím výrobám, které byly postupně nahrazeny jinými aktivitami. Takto 

odumírající plochy a stavby se stávají zdrojem mnoha obtíží hospodářského, 

sociálního a ekonomického rázu. S těmito územími se v mezinárodním měřítku 

spojuje termín brownfields a v českých poměrech nepochybně převládají brownfields 

průmyslového charakteru. S problémem jménem brownfields úzce souvisí přelévání 

komerčních a rezidenčních aktivit do okrajových a mimoměstských částí což má 

rovněž za následek mnoho negativních dopadů. 

Brownfield je pojmem převzatým z angličtiny a jeho doslovným překladem je 

„hnědé pole“. Tento pojem se neužívá, ale synonymy mohou být např. deprimující 

zóny či narušené pozemky. Přestože není stanovena jednotná definice, dají se 

brownfields charakterizovat jako pozemky či nemovitosti uvnitř urbanizovaného 

území, které již neplní svou funkci, nejsou využívány a s velkou pravděpodobností 

obsahují ekologickou zátěž či jiné bezpečnostní komplikace. US Environmental 

Protection Agency definuje brownfields jako „nemovitosti, jejichž expanze, přestavba 

nebo nové využití může být ztíženo přítomností nebo potenciální přítomností 

nebezpečných látek, polutantů nebo kontaminantů", uvádí Nový (2004, s. 3). 

V dnešní době se stává trendem suburbanizace, tedy expanze postupující 

z velkých měst do zemědělského okolí. To má za následek úbytek přírodního 

prostředí v okolí měst a zároveň čím jsou sídla více rozptýlená, tím se stává jejich 

infrastruktura dražší. Pojmy suburbanizace a brownfields spolu souvisejí a jeden ze 

způsobů, jak zamezit postupu suburbanizace, je právě recyklace brownfields. To 

může mít pozitivní dopad hned na několik rovin, např. ekonomickou, ekologickou, 

sociální či městotvornou. 

Existence brownfieldů přináší několik charakteristických a negativních jevů: 

 Ekonomickou retardaci – brzdí rozvoj území 

 Negativní dopady na městský život a sociální konflikty 
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 Tlak na zábor přírodního prostředí 

 Neschopnost oslovit nové investory 

 Růst míry nezaměstnanosti ve spojitosti s absencí trhu s byty 

 Pokles daňových příjmů měst i státu 

 Estetická závada 

2.2 Politický rámec 

Brownfields jsou problémem téměř všech tradičních průmyslových zemí 

především v Evropě a USA. Protože Česká republika je členem Evropské unie, jsou 

pro ni zásadní postoje, které zaujímá EU a ta mezi své prioritní cíle zahrnula podporu 

hospodářské a sociální konverze těch regionů, které se potýkají se strukturálními 

obtížemi.   

Evropská komise spravuje European Regional Development Fund (ERDF). 

Tento fond se zabývá kompenzací nejzávažnější nerovnováhy mezi regiony uvnitř 

společenství. Cílové regiony jsou prostřednictvím široké škály programů 

podporovány při rehabilitacích a revitalizacích nevyužívaných industriálních ploch. 

V rámci těchto fondů existují zvláštní sektory, které taktéž podporují strukturální 

změny v tradičních průmyslových oblastech. 

Roku 1994 byl Evropskou unií, na základě růstu urbánních problémů 

evropských metropolitních území, přijat program URBAN. Ten byl zaměřen na 

ekonomickou a sociální regeneraci měst a městských částí, které se nachází v krizi a 

na podporu jejich udržitelného urbánního rozvoje. Pro představu – v letech 2000 až 

2006, kdy byl v platnosti program URBAN II, činil příspěvek z fondu ERDF 700 mil. 

eur pro 55 území. Zažádat o podporu z fondů EU mohou ta území, jejíž populace činí 

nejméně 20 tisíc obyvatel, ve výjimečných situacích může počet obyvatel činit 10 

tisíc. Toto kritérium tedy splňuje velká část českých měst, která mají průmyslovou 

tradici a jsou postižena problémem brownfields. Dalšími možnostmi, jak získat 

finanční prostředky, mohou být například půjčky od Evropské investiční banky, 

strukturální fondy či regionální a místní správa s ohledem na rozvojovou politiku. 

V České republice připravuje vláda Národní rozvojový plán (NRP), což je 

strategický dokument pro získání podpory EU ze Strukturálních fondů a Fondu 

soudržnosti. Na NRP jsou navázány dílčí Operační programy (OP), které jsou 

připravovány dalšími resorty. Revitalizaci brownfields se věnuje OP Průmyslu a 
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podnikání a implicitně OP Rozvoje lidských zdrojů a Společný regionální OP.  

Operační program Průmysl a podnikání, má stanoven několik specifických cílů. Mezi 

nimi je definován záměr týkající se brownfields, konkrétně zlepšení stávající 

infrastruktury pro podnikatele a investory, dokončení restrukturalizace vzniklých 

průmyslových zón a rekonverze území vyčerpaných průmyslovou činností.  

V ČR existuje 5 elementárních strategických a plánovacích dokumentů, které 

se problematickou otázkou brownfields zaobírají: 

 Strategie hospodářského růstu ČR, 

 Strategie udržitelného rozvoje ČR, 

 Strategie regionálního rozvoje ČR, 

 Politika územního rozvoje ČR, 

 Státní politika životního prostředí ČR. 14 

Statutární město Ostrava má v porovnání s jinými velkými městy ČR, výrazně 

vyšší počet lokalit, kterých se dotýká průmyslová činnost. Ministerstvo financí dotuje 

ze svých prostředků sanace řady těchto lokalit v rámci nápravy ekologických škod 

vzniklých před privatizací. Ostrava má pro potřeby magistrátu k dispozici databázi a 

přehledné vyhodnocení potencionálních i skutečně kontaminovaných ploch, které je 

v budoucnu nutné regenerovat. Degradovaná území jsou roztříděna na několik 

základních skupin dle rizika, které představují pro obyvatele a životní prostředí. Tato 

databáze je jedním z nástrojů informační podpory pro případné zájemce. 10 

Agentura CzechInvest sleduje v rámci Moravskoslezského kraje za pomoci 

programu Strategie brownfields parametry degradovaných území jakými jsou 

lokalizace, velikost plochy, dopravní infrastruktura, vlastnické a právní vztahy, bývalé 

využití objektů a ploch a jejich technický stav a eventuální charakteristika možností 

dalšího využití. 

Vyhledávací studie pro lokalizaci  brownfieldů v ČR, která byla zpracována 

agenturou CzechInvest v letech 2005 – 2007, lokalizovala 2 355 brownfields na 

rozloze 10 326 ha s celkově zastavěnou plochou přibližně 1 412 ha (nejsou zahrnuty 

těžební brownfieldy). Hrubý odhad na jejich revitalizaci činil 200 mld. Kč. 16 
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2.3 SWOT analýza 

 SWOT analýza posuzuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, které 

souvisí s daným projektem a podnikatelským záměrem. Tato metoda umožňuje 

komplexně vyhodnocovat návrhy, odhalovat nedostatky či objevovat nové příležitosti 

růstu a proto je součástí dlouhodobého plánování společnosti.  

 Silné stránky 

Silnými stránkami mohou být poloha a rozloha území, významná architektura 

zachovaných objektů, zbytky přírodních prvků atd. 

 Slabé stránky 

Mezi slabé stránky patří monofunkčnost oblasti, nevyhovující technická a 

sociální infrastruktura, slabá urbánní kvalita, nízký podíl zeleně, špatná pověst 

lokality atd. 

 Příležitosti 

Samotná revitalizace přináší příležitosti ve formě podpory malého a středního 

podnikání, nabídky pracovních příležitostí, transferu upřednostňovaných technologií, 

trvale udržitelného rozvoje, vzrůst konkurenceschopnosti a další. 

 Hrozby 

Značná rizika tvoří především skryté ekologické zátěže, komplikace ve 

vlastnických vztazích, ztížená dostupnost území, neochota k přizpůsobení se ke 

změnám, konkurenční nevýhoda oproti greenfields apod. 

Příprava programu regenerace brownfields, lze rozvrhnout do dvou kroků: 

 určení strategických cílů, 

 a určení operativních cílů. 

Z těchto cílů se dále odvozují strategie vlastního programu a vymezují se: 

 konkrétní projekty, 

 a priority programu. 

Data získaná z těchto průzkumů a analýz, tvoří výchozí bod pro posuzování úrovně 

závažnosti stavu degradovaného území v následujících čtyřech kritériích:  

 podnikání a zaměstnanost, 
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 sociální sféra, 

 životní prostředí, 

 urbánní kvality. 10 

Programy, týkající se rekonverzí, usilují o zapojení veřejnosti a cílových 

skupin, všeobecně informují obyvatelstvo, budují partnerské vztahy a zajišťují 

komunikaci mezi zúčastněnými aktéry. Informační kampaně, které mají veřejnosti 

zajistit lepší přístup k informacím a zapojit občany do rozhodovacích procesů, jsou 

podporovány také EU. 

2.4 Příčiny a důsledky brownfieldů 

 2.4.1 Příčiny vzniku 

Deprimující zóny se v průmyslově vyspělých oblastech objevují od okamžiku, 

kdy se vývoj směrem k industrializaci zastavil a kdy se začaly zvýrazňovat sklony 

k desindustrializaci hospodářství. Restruktualizace je dlouhodobý proces, ale Česká 

republika byla změnou politickoekonomického modelu zaskočena a situaci nijak 

nepřispívaly ani pozůstatky socialistické ekonomiky. Brownfields jsou jakési 

pozůstatky průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské nebo jiné aktivity jejiž 

vznik byl vyvolán ekonomickými změnami ve společnosti a které se pro okolí stávají 

potencionálním či skutečným rizikem. Důsledkem plné profesionalizace Armády ČR a 

snížení počtu příslušníků ozbrojených sil, došlo k opuštění mnoha objektů 

(vojenských kasáren, letišť, muničních skladů), které vyčkávají na novou funkci a 

využití. Mnoho dalších nemovitostí zůstalo nevyužívaných, když skončila éra 

kolektivního družstevnictví a když klesl objem nákladní železniční dopravy. Takovéto 

objekty nejsou vždy historického původu, ale může se jednat o technicky a kulturně 

cenné nemovitosti.  10 

2.4.2 Důsledky 

Důsledků existence je několik. Primárním problémem je nerovnoměrné 

využívání infrastruktury a její vysoké náklady. Zpustlá území a zdevastované objekty 

se rychlým tempem rozpadají, dochází ke ztrátě atraktivity celé lokality a klesá 

vyhlídka na znovuobnovení. Další nevýhodou brownfields je potencionální ekologická 

zátěž vycházející z předchozího provozu či nehody, kterou je potřeba odstranit což je 

povinností vlastníka nemovitosti. Tuto povinnost může převzít stát v případě, že se 
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jedná o staré kontaminace, u kterých původce znečištění již neexistuje, a jejíž 

náprava je nevymahatelná. Náklady na takovéto čištění jsou velmi vysoké, protože 

na sanační činnosti jsou rovněž kladeny vysoké nároky. 

Situaci a šanci na nápravu brownfields často komplikují vlastnické vztahy. 

Dané území může mít větší počet vlastníků, kteří se mohou rozcházet v názorech na 

budoucí vývoj nebo mohou mít rozdílné mínění o ceně. Vlastníci mohou být aktivní, 

kteří efektivně využívají všechny možnosti území nebo spekulativní, kteří jen pasivně 

očekávají zhodnocení. Dále mohou být vlastníci nečinní, kteří nemovitost využívají 

neefektivně či ji nevyužívají vůbec a vlastníci, kteří se ke svému majetku vůbec 

nehlásí. 

Velmi těžce se stanovuje samotná hodnota pozemku, přičemž každý stát má 

individuální postupy a metody. Často se proto stává, že tato hodnota nezahrnuje 

specifické překážky spojené s degradovaným územím, jakými jsou například 

kontaminované půdy nebo objekty, pro které není nové využití. Z toho plyne 

nadhodnocování cen pozemků, které bývá nepřijatelné pro případné investory a 

proto k samotné rehabilitaci brownfields mnohdy nedojde. Problémem bývají také 

rizika, která se k degradovaným územím pojí a která snižují zájem investorů. 

Finanční i odpovědnostní rizika vyvolávají potřebu pojistného krytí – bohužel však 

takové produkty, které by splňovaly specifické požadavky revitalizací, neexistují. 

Vedoucí projektu (manažer) je zodpovědný za dosažení takové přestavby, která 

bude nákladově úměrná a rizikově přijatelná. 

Projektová rizika spojená s rehabilitací brownfields: 

 rizika celkové deprivace oblasti 

 technická rizika ekologického poškození 

 zodpovědnostní rizika ekologického poškození 

 rizika komplikovaných majetkoprávních vztahů, právní rizika 

 rizika zvýšené časové a finanční náročnosti projektu 

 rizika vyšší ceny financování projektu, dodavatelská rizika 

 rizika zvýšené koordinační komplexnosti projektu a jeho realizace 

 časová rizika spojená s možnou změnou priorit realitního trhu 4 
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2.4.3 Typy brownfields 

Přestože nelze určit výše nákladů, přínosů a zisků z revitalizací brownfields, 

lze rozpoznat typy dle pravděpodobnosti znovu využití a dalšího vývoje: 

 Vysoký rozvojový potenciál brown. 

Jedná se o případ území s mimořádným lokálním a regionálním významem 

(komerční lokalita), s vysokou tržní hodnotou nebo nízkými náklady na přípravu 

přestavby. Tyto brownfields disponují značným rozvojovým potencionálem a 

důsledkem případné realizace přestavby je růst hodnoty pozemku. Zásah veřejných 

financí není nutný. 

 Skrytý rozvojový potenciál 

V tomto případu se rovněž jedná o pozemky s lokálním a regionálním 

významem, které mají určitý rozvojový potenciál, ale doprovází je příliš velká rizika, 

které soukromý kapitál není schopen přijmout, a proto vyžadují podporu z veřejných 

fondů. Jako účinný nástroj se zde jeví partnerství veřejného a soukromého sektoru, 

kdy v rámci spolupráce dochází ke sdílení rizika, plánování a financování.  

 Nulový rozvojový potenciál 

Žádný potenciál nemají území nacházející se v neatraktivních oblastech nebo 

v monofunkčních průmyslových regionech. Pokud je v dané oblasti zvýšený výskyt 

brownfields, nízká tržní hodnota pozemků a bude nutné vynaložit vysoké náklady na 

dekontaminaci, investoři nejeví o rozvoj lokality zájem. 10 

Další dělení vychází z předcházejícího užití narušených objektů: 

 průmyslové a neprůmyslové uplatnění (armádní, dopravní, zemědělské, 

kulturní, institucionální, rekreační, rezidenční a jiné brownfields) 

Deprimující zóny se mohou rozdělovat také následovně: 

 dle umístění  – v sídle  

– ve volné krajině 

 dle vlastnictví – soukromé  

  – smíšené 

 dle ekologického zatížení – s předpokládanou či existující zátěží  

  – bez ekologického zatížení 8 
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Z uvedených a popsaných typů je patrné, že bez podílu veřejných financí na 

revitalizaci brownfields, mají na uskutečnění nových projektů mnohem větší šanci 

„zelené louky“ tzv. greenfields1.  

Veřejný zájem zastupují prioritně obce, dále regiony, vláda, EU a soukromá 

sféra je zastupována investory a finančními institucemi. Po boku těchto skupin, které 

mají rozhodující vliv, do procesu vstupují různá technická a odborná poradenství 

jakými jsou rozvojové agentury, instituce územního plánování a právní instituce, 

projektové organizace a mnohé další. Obce jsou hlavními iniciátory procesu, protože 

obec má největší zájem o nápravu a znovu využití zanedbávaných pozemků, ze 

kterých se mohou stát atraktivní a prosperující lokality. Úkolem regionu je pak 

koordinovat lokální, mnohdy protichůdné zájmy, aby nedocházelo k upřednostňování 

greenfields jedné obce před brownfields obce druhé. Regenerace brownfields patří 

mezi významné složky hnutí za udržitelný rozvoj měst. 

Financovat rekonverzi brownfieldů je možné mnoha různými způsoby. Výběr 

je závislý na míře rizikovosti a požadavcích, které s čerpáním finančních zdrojů 

souvisí. Základními prostředky, kterými lze projekty revitalizací financovat, jsou: 

 Krajské a obecní rozpočty 

 Krajské dotace určené obcím 

 Státní rozpočet 

 Programy ústředních orgánů státní správy 

 Úvěry finančních institucí 

 Mezinárodní zdroje 

 Soukromé zdroje 

 PPP - partnerství veřejného a soukromého sektoru 

 Sdružené finanční zdroje 5 

2.4.4 Územní plánování 

Územní plánování se zakládá na koordinaci skupiny funkcí a prostorotvorně 

účinkujících aktivitách. Plánování rekonverze brownfields má zcela jiné 

charakteristiky než plán nové zástavby na zelené louce, protože zde již existuje 

                                            
1 Greenfields je urbanistický pojem, který označuje dosud nezastavěné území – jedná se o 
zemědělskou půdu nebo ryze přírodní plochy. 
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infrastruktura, plochy jsou již nějakým způsobem zastavěny, území může být silně 

znečištěno a mohou se vyskytovat majetkoprávní komplikace. Samotná realizace 

přestavby je tedy mnohem spletitější, časově náročnější a vyžaduje vyšší stupeň 

flexibility zainteresovaných orgánů. Klíčové je stanovit vhodnou budoucí funkci 

zregenerovaného objektu. V zahraničí probíhají sociologické průzkumy, které se 

zabývají sociálními účinky strukturálních změn, dopady přestaveb a participací 

veřejnosti.  

K územnímu plánování se váže také úsilí předcházet vzniku dalších 

degradovaných území. Používané výrobní technologie se stále zdokonalují a vyvíjí, a 

proto je nutné, aby byl kladen důraz na flexibilitu a zabránilo se tak zrodu nových 

brownfields důsledkem zastaralosti. Mělo by se zapracovat na strategiích, které by 

umožnily identifikovat nebezpečí a stimulovat efektivní recyklaci ploch. 

2.4.5 Příprava území 

 Aktivní subvence znovu využití narušených pozemků vede k posílení vitality a 

ekonomické výkonnosti a snižuje tlak na zabírání zemědělských půd. Technické 

vymoženosti odmoření půd jsou značně pokročilé, protože postupy v oblasti 

dekontaminace, mohou být rozhodujícími při řešení regenerací brownfields. Přesto, 

že technika postupuje kupředu, je nutné dál soustředit výzkumné snažení 

v oblastech demolice, recyklace a dekontaminace, aby byly projekty žádoucí a co 

nejúspěšnější.  

V prvotních fázích příprav je mimo jiné nezbytné zabezpečit ochranu prostředí 

a minimalizovat čerpání zdrojů. Jestliže je dosavadní infrastruktura zastaralá a 

nevyhovuje současným standardům, je nutná její demolice. S tím bývá spojena také 

likvidace dosavadních komunikací, technických sítí či kanalizace. Takovéto zásahy 

se neobejdou bez právního a technického ošetření, vyhodnocení souvisejících 

činitelů, dodržení přísných norem a předpisů, přesunů surovin a dalších kroků. 

Ozdravění zamořených území dává příležitost k zavedení metod trvale udržitelného 

rozvoje do sféry zacházení se zdroji. Součástí demoličních prací by měla být 

identifikace a třídění materiálu z původních konstrukcí, který by měl nalézt nové 

využití. 10 



Definice 
Příprava projektu 

Demolice 
Sanace 

Obnova 
Terénní úpravy 

Infrastruktura 
Sítě Výstavba 

Provoz 
Údržba 
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2.4.7 Model využití brownfieldů pro komerční účely 

Eventualit využití deprimujících zón je celá řada. Pro komerční účely se nabízí 

možnosti jako například kavárny, restaurace, obchody, wellness centra a další. Před 

samotnou revitalizací, by měl investor v oblasti realizace projektu, provést 

marketingový průzkum trhu, aby si ověřil, zda je o dané komerční zařízení zájem.  

Hlavními kritérii, která jsou nezbytná vyhodnotit před zahájením provozu 

komerčního zařízení, jsou:  

 Lokalita 

 Cílová skupina (zákazníci) 

 Konkurenční prostředí 

 Dodavatelský sektor 

 Kvalifikovaní pracovníci 

 Zákonná a jiná omezení 

Pro potencionálního investora je důležitým faktorem lokalita, ve které chce 

svůj podnikatelský záměr uskutečnit. Je nutné zohlednit hustotu zástavby, dopravní a 

technickou infrastrukturu a samozřejmě případnou kontaminaci oblasti – ekologické 

zatížení vyžaduje značné finanční prostředky na uskutečnění sanačních prací.  

Marketingovým průzkumem lze zjistit, zda je v dané oblasti zastoupena 

požadovaná zákaznická skupina, která bude mít o nově plánovanou službu či 

výrobek zájem. Investor může průzkum provádět také za účelem zmapování 

požadavků obyvatel dané lokality a následně v závislosti na výsledcích, připravit 

řešení šité na míru.  

Vhodné je monitorovat konkurenční aktivity. Například díky SWOT analýze je 

možné působení komerčního zařízení zhodnotit z hlediska druhu, kvality a ceny 

poskytovaného výrobku nebo služby. Je možné také včas odhalit případné hrozby a 

využít příležitosti, které poskytnou konkurenční výhodu na trhu. 

Výběr vhodných dodavatelů a zajištění výhodných obchodních podmínek je 

rovněž součástí marketingového šetření. Je důležité mít přehled také o alternativních 

možnostech dodávky zboží pro případ, že stávající dodavatel neplní dodávky a 

stanovené povinnosti. 
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Při analýze kritérií komerčního využití, by měla být v evidenci brána také 

dostupnost pracovní síly, struktura pracovníků a jejich kvalifikace (zaškolení nese 

dodatečné náklady).  

V plánech rozvoje obce může být předem specifikováno, pro jakou aktivitu je 

daná oblast vhodná a na základě toho, jsou stanoveny zákonné podmínky pro 

provozování podnikatelských aktivit. Omezení mohou souviset také s otázkami 

ochrany životního prostředí či ochranou historicky cenné oblasti. 5 
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3 HISTORIE A SOUČASNÝ STAV AREÁLU BÝVALÝCH JATEK 

3.1 Počátky jatečního průmyslu v Ostravě 

Ke konci minulého století nastal v Ostravě velký rozvoj průmyslu a s tím byl 

pochopitelně spojen příliv pracovních sil. S rostoucím počtem obyvatel, kteří byli 

zaměstnáváni především v dolech a v průmyslu, rostl také požadavek na služby a 

bylo taktéž nutné zvýšit přísun potravin. V této době, kdy město nemělo vybudovanou 

kanalizaci, většina řezníků prováděla porážky doma, což mělo za následek roznášení 

zvířecích odpadů, krve a rovněž nesnesitelného zápachu do širšího okolí. Nebyl 

zaveden veterinární dohled nad zdravím poráženého dobytka a ani kvalita masa se 

nijak nekontrolovala. Skladované maso bylo mnohdy vystavováno nehygienickým 

podmínkám a docházelo tak k šíření nakažlivých chorob. Možná právě toto bylo 

jedním z impulsů k vybudování pravděpodobně největšího trhu s jatečným dobytkem 

v Čechách a na Moravě a zároveň došlo ke zrušení domácí porážky, čímž se značně 

zlepšila hygienická situace v oblasti.  

Počátky jednání o výstavbě proběhly již v roce 1871, ale neochota místních 

řezníků tento záměr odložila až do roku 1879. Výstavba centrálních jatek byla 

nakonec schválena a začalo se diskutovat o vhodném umístění. Radní města a 

odborná veřejnost si přála jatka umístit na periferii, ale nakonec na naléhání radního 

Markuse Strassmanna byl návrh jednomyslně schválen a výstavba mohla vzniknout 

na konci Stodolní ulice.  

Jednalo se o přebudování dobytčího trhu, což byla levnější varianta, než 

vybudovat komplex tzv. na zelené louce. Celý areál tak začal vznikat pod vedením 

stavitele Františka Jurečka. Jatka vznikla rovněž ve Vítkovicích, ale byla časem 

zrušena a centrálními jatky se stal komplex budov umístěný na dnešní Porážkové 

ulici, kam byl dobytek hnán například z Polska či Maďarska. Množství poráženého 

dobytka v té době činilo přibližně 5 000 ks ročně. 

Roku 1881 byl zahájen provoz a od samého prvopočátku byla jatka obecním 

majetkem. Součástí areálu byla také velká plocha vyčleněná pro trh s jatečným 

dobytkem, byly vybudovány také stáje pro dobytek a v roce 1888 přibyly objekty 

určené pro porážku drobného zvířectva. Z toho období zůstal zachován objekt A, kde 

se nacházela nadzemní ledárna se strojovnou a objekt D, kde docházelo k porážce 

skotu a následnému zpracování masa. Obě tyto budovy byly vzájemně spojeny 
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krytou konstrukcí pro snazší přepravu masa mezi objekty. Dle vyznačení jednotlivých 

etap výstavby vznikala jak budova A, tak budova D v letech 1881 až 1888, ale ze 

zásahů konstrukce technologie do obvodových zdí vyplývá, že objekt A byl přece jen 

postaven o něco dříve a je tedy nejstarším objektem areálu.  

V letech 1888 až 1891 probíhala výstavba objektu C určeného pro porážku 

prasat a současně s ním byla vybudována tržnice a stáje skotu. Roku 1892 byla 

dokončena stavba objektu B, tedy nové ledárny, strojovny a kotelny s komínem. Ve 

stejném roce byl celý komplex doplněn o další stáje pro dobytek, byla postavena 

nová cesta (dnešní Valchařská ulice) a areál byl napojen na blízkou železnici.  

Jak je patrné z přiloženého obrázku 3.1, součástí byl rovněž objekt E, který se 

nacházel v bezprostřední blízkosti památkově chráněných objektů jatek. Byl taktéž 

pravděpodobně vybudován v roce 1888 a jednalo se o tržnici skotu. Tato budova 

ovšem byla určena k demolici.  

 

 

Přibližně po devíti letech provozu těchto jatek, tedy v roce 1890, začaly vznikat 

návrhy na vylepšení stávajícího areálu pod vedením Johanna Langthalera. Jelikož 

Obr. 3.1: Vyznačení jednotlivých etap výstavby 

areálu jatek 
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byla jatka postavena v poměrně krátké době, bez podrobnějších analýz a 

s vynaložením malých finančních prostředků, přestala velmi brzy vyhovovat 

potřebám řezníků a nesplňovala potřeby z hlediska kapacity a hygieny. Začala se 

postupně rozpadat a řezníci se vraceli k domácím porážkám. Proto bylo nezbytné 

vyřešit otázku, zda opravit a rozšířit stávající jatka nebo přesunou jatka dál od centra 

města.  

Nakonec byla vybrána levnější alternativa, která nevyžadovala tolik terénních 

úprav a při které mělo dojít k pouhé modernizaci již stojícího komplexu. Nevýhodou 

toho řešení bylo zabrání půdy určené pro obytné domy a nemožnost areál 

v budoucnu dále výrazně rozšiřovat. Došlo k několikanásobnému rozšíření celého 

komplexu o nové chlévy, sklady, porážky skotu a prasat a k nahrazení stávající 

chladírny modernější. V roce 1896 byla k jatkám přivedena nákladní vlečka, čímž 

odpadaly problémy s přiháněním dobytka po místních komunikacích. Renovovaná 

jatka byla schopna pojmout kapacitu 10 000 kusů dobytka určeného na porážku.  

 

 

V letech 1880 až 1895 docházelo k rozvoji Moravské Ostravy, počet obyvatel 

rostl a nová jatka opět přestávala stačit požadovaným nárokům. Roku 1897 byla 

vybudována nová porážka, chlévy pro hovězí dobytek a v roce 1901 byla postavena 

nová dršťkárna. V této době byla znovu probírána alternativa o přemístění areálu na 

nové místo. Vybraná parcela se ovšem nacházela v záplavové oblasti a bylo by 

Obr.3.2: Historický snímek budovy ledárny 
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nutné navýšit terén. Toto řešení se zdálo nákladné, a proto byla opět upřednostněna 

levnější varianta – tedy rozšíření současného areálu.  

V rámci rozšíření stávající chladírny byla vystavěna nová, tedy již třetí 

chladírna v pořadí během dvaceti let fungování jatek. Nově vybudovaná chladírna se 

stala nejdůležitějším prvkem komplexu a dostalo se jí výjimečného architektonického 

zpracování (použití režných cihel) podle návrhu Ignaze Felixe, ostravského 

architekta. Ten k budově přidal 20 metrů vysokou věž, rozdělenou na tři patra. 

V prvním patře se nacházela ochlazovna vzduchu, ve druhém byl vodojem a ve 

třetím patře byl umístěn kondenzátor vlhkosti. Obvodové zdi chladírny byly silné 110 

centimetrů a měly dvě izolační mezery vyplněné vzduchem či popílkem. Strop byl 

krytý sedlovou střechou a rovněž izolován, tentokrát metrovou vrstvou rašeliny. 

Chladící agregát fungoval na systému stlačeného oxidu uhličitého a celoročně 

udržoval stabilní teplotu 2 – 3°C. Poblíž chladírny stál 40 metrů vysoký komín, 

postavený vídeňskou firmou. Samotná budova z režného zdiva obsahovala zdobené 

parapety, pilastry, římsy, oválně zaklenutá a kruhová okna a mnoho dalších 

dekorativních prvků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V průběhu let 1909 až 1914, probíhaly další změny týkající se uspořádání 

areálu vzhledem k narůstajícímu množství poráženého dobytka. Došlo k dalšímu 

rozšíření plochy jatek v závislosti na potřebách ustájení dobytka, určeného pro trh, ve 

Obr. 3.3:  Pohled na věž chladírny a budovu vepřové porážky 
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chlévech. Rostoucí nároky na další plochu mezi obyvateli okolních domů vyvolaly 

protesty. Budovy jatek totiž překročily pomyslnou hranici, která dělila areál od obytné 

zástavby. Těmito zásahy a úpravami došlo k zástavbě poslední volné plochy, kam by 

se jatka mohla v budoucnu rozrůstat. Nové budovy proto musely být navrhnuty tak, 

aby po technické i kapacitní stránce vydržely minimálně dalších dvacet let. V první 

řadě došlo k radikálnímu oddělení provozu jatek a dobytčího trhu, dále k vydláždění 

či vybetonování prostorů mezi jednotlivými budovami, dřevěné úvazy a konstrukce se 

nahradily železem. 

Během první světové války byla jatka důležitým činitelem při zásobování 

čerstvým masem a stala se tak jedním z nejvýznamnějších podniků v okrese. Roku 

1924, tedy po skončení první světové války, se rozhodlo o celkové rekonstrukci a 

dostavbě jatek. Projekt byl zpracován v Berlíně architektem Walterem Fresehem a 

rekonstrukce se historických objektů dotýkala jen okrajově. Pouze v jižní části areálu 

původních jatek, došlo ke zbourání drobných nevyhovujících objektů (například 

budova cejchovního úřadu a hostinec) a byla zde realizována výstavba moderní 

továrny na výrobu masa se všemi potřebnými technologiemi pro velkou kapacitu 

jatek a vzrůstající frekvenci porážek.  

Součástí nové masivní budovy byla jedinečná spojovací hala, sloužící jako 

spojnice všech důležitých provozů jatek. Hala byla krytá dřevěnou příhradovou 

obloukovou konstrukcí, známou jako Stephanova střecha. Původní objekty byly do 

výroby rovněž začleněny a téměř beze změn zůstalo také ustájení dobytka.  

Než se však k této rekonstrukci přistoupilo, byla opět zvažována možnost jatka 

přemístit. Výstavba nového areálu byla odhadnuta na 20 miliónů korun, a proto se od 

tohoto drahého řešení ustoupilo. Samotná oprava stávajícího areálu nakonec 

paradoxně stála 15 miliónů korun a objevovaly se negativní reakce vůči vzhledu a 

provoznímu řešení budovy.  

Po druhé světové válce začaly vznikat další návrhy na rozšíření komplexu. 

Tyto návrhy byly razantně odmítnuty, protože s plánovanou výstavbou sedmi patrové 

chladírenské budovy, by se jatka staly dominantou města, jakou si většina obyvatel 

nepřála.  
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Jednotlivý vývoj byl vydedukován z archivních textů, fotodokumentace, 

z průzkumu současného stavu objektů a videozáznamu realizovaného na podzim 

roku 1995. 29 

3.2 Chátrající památkově chráněné budovy 

Jatka sloužila svému účelu až do 70. let, kdy došlo k přestěhování provozu do 

nových prostor masokombinátu v Martinově. Původní objekty dále sloužily různým 

podnikům jako skladiště či provozovny, ale budovy postupně začaly chátrat. 

Posledním uživatelem byly do roku 1995 Technické služby města Ostravy.  

Objekty nebyly podrobovány pravidelné údržbě a v budovách byly prováděny 

necitlivé zásahy a úpravy, aby mohly být využívány pro jiné než původní účely. Došlo 

k vybourání obvodových zdí, uříznutí dvou nosných sloupů v bývalé chladírně a 

bourárně masa a ke stávajícím objektům přibyly také nové přístavby a podobně.  

Dnes patří objekty dceřiné společnosti Janáčkova 22 – správa podniků a 

nemovitostí, s.r.o. Bauhaus odkoupil od centrálního městského obvodu jatka v roce 

1995 a to údajně za pouhých 60 tisíc korun.  

Při odkupu měl Bauhaus v plánu nejen vystavit svůj hobbymarket, ale do dvou 

let také opravit a využít areál jatek. Tyto záměry se však nikdy nedostaly na papír, 

protože se jednalo o pouhou myšlenku do budoucna a tudíž se do kupní smlouvy 

nedostaly ani podmínky plnění či případné sankce za neplnění.  

 Obr.3.4: Současný pohled na zničenou chladírnu 



25 
 

Bauhaus, jako vlastník, o jatka pečoval jen v nezbytné míře. Došlo k výměně 

střešních plášťů, k odklizení suti po demolici jedné z budov nebezpečných pro okolí, 

ke zpevnění obvodových zdí a k oplocení celého objektu. Podle prokuristy firmy 

Bauhaus mělo dojít k vytřídění režných cihel ze zdemolované stavby, které se měly 

použít k případné opravě hlavního objektu. 21 

Mgr. Michal Bayer, vedoucí oddělení prezentace a vztahů k veřejnosti 

z ostravského magistrátu, uvedl, že nynější stav areálu je zcela nevyhovující a město 

má zájem na tom, aby se jatka zachovala. Přestože se město snaží jatka získat zpět, 

veškeré aktivity stojí na nezájmu vlastníka či nedostatku finančních prostředků.  

Bauhaus nabízí památkově chráněné budovy k prodeji či pronájmu společně 

s objektem své bývalé prodejny, se sklady a ostatními pozemky. Společnost má 

v úmyslu prodat či pronajmout vše jako jeden celek což situaci značně komplikuje. 

Cena se přitom pohybuje mezi 100 až 140 milióny korun.  

 

 

JUDr. Lukáš Semerák, který zprostředkoval jednání mezi městem Ostravou a 

Bauhausem, se domnívá, že odkoupit jatka i s bývalou prodejnou je krokem na dobré 

cestě. Město by tak získalo možnost ovlivnit vývoj atraktivní lokality přímo v centru 

města. Nabízí se také alternativa, že město by odkoupilo pouze areál jatek a přilehlé 

objekty by odkoupil jiný investor. Zatím se však žádný zájemce nenašel.  

Obr.3.5: Interiér budov – chladírna  
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Podle památkářů, patří jatka mezi jedny z nejvýraznějších a přitom nejvíce 

ohrožených památek Ostravy a potřebují generální opravu. S památkáři souhlasí 

také čtenáři ostravského webu iDNES.cz, kteří se zúčastnili hlasování v krajské 

anketě a kteří si zchátralá jatka přejí opravit co nejdříve.  

Anketa trvala dva měsíce a zúčastnilo se jí 3 007 čtenářů celkem, přičemž 

každý hlasující si mohl vybrat pouze jednu možnost. Vítězným jatkům bylo připsáno 

834 hlasů a porazily tak ostravský módní dům Ostravica – Textilia s 641 hlasy a 

Jánské koupele na Opavsku s 543 hlasy. 17 

 

 

1. Bývalé sklady Technických služeb  
města Ostravy 

2. Bývalá prodejna OKAY  
Elektrospotřebiče 

3. Noční klub Lucerna 
4. Herna ESO 
5. Zonek, Kaleta a Partneři, v.o.s. 
6. Cafe de la Ostrava;  

ALBRA spol. s.r.o. 
7. HAVANA club;    

Boomerang Club 
8. Steak House 

Obr. 3.6: Nynější využití komplexu 

Obr. 3.7: Dnešní torzo chladírny 



27 
 

4 ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

4.1 Metodika shromažďování dat 

4.1.1 Stanovení cíle výzkumu 

Dotazníkovým šetřením jsem mezi respondenty Ostravy zjišťovala, zda 

dotázaní znají problematiku brownfields – zda se s tímto pojmem již setkali a které 

brownfieldy v Ostravě znají. 

Dotazník byl cíleně zaměřen na areál bývalých ostravských jatek. Respondenti 

tak měli možnost vyjádřit své postoje k tomuto komplexu, tedy jakou mají představu o 

jeho budoucím využití.  

4.1.2 Formulace hypotéz 

 Na základě předchozího sběru sekundárních dat, byly stanoveny tyto 

hypotézy: 

1. Alespoň 35% všech respondentů bude znát pojem brownfields. 

2. Dotázaní s příjmem 20 000 – 29 999 Kč, jsou ochotni na záchranu jatek 

symbolicky přispět ve více než 30%. 

3. Alespoň 50% respondentů se domnívá, že brownfields by mělo řešit 

partnerství soukromého a veřejného sektoru. 

4. Více než 55% dotázaných by uvítalo udělat z jatek galerii, kavárnu a 

zázemí pro blízké vlakové nádraží. 

4.1.3 Zdroje dat 

Zdrojem primárních dat bylo zvoleno dotazníkové šetření, přičemž respondenti 

byli obyvatelé města Ostravy a okolí. Sběr dat probíhal jednak umístěním dotazníku 

na internet a jednak osobním dotazováním v centru města, aby měl věkový vzorek 

respondentů co nejvyšší vypovídací hodnotu. 

Na internetu byl dotazník umístěn na sociální sítě, kde byla vysoká 

pravděpodobnost vyplnění studenty a mladšími lidmi. Dále byl dotazník emailově 

rozeslán dvěma společnostem se sídlem v Ostravě, se kterými úzce spolupracuji, a 

proto byla předpokládána vysoká návratnost vyplněných dat. Při osobním dotazování 

jsem se zaměřila na respondenty důchodového věku. Elektronická forma dotazníku 

se ukázala jako finančně i časově méně náročná a byla mnohem více efektivní. 



28 
 

 Aby byly otázky v dotazníku formulovány správně, srozumitelně a nebyly pro 

respondenty nijak zavádějící, byla před vlastním sběrem dat provedena pilotáž, která 

měla případné nedostatky odhalit a odstranit. Pilotáž byla prováděna na skupině 

dvanácti osob a z každé věkové kategorie byli vybráni 2 zástupci. 

Sběr dat byl uskutečněn v měsících březen a duben 2014 a výběrový soubor 

je tvořen 255 respondenty.  

  
Relativní 
četnost 

Absolutní 
četnost 

Pohlaví 
Muži 51% 129 

Ženy 49% 126 

Bydlištěm v 
Ostravě 

Ano 73% 185 

Ne 27% 70 

Věk 

do 20 let 4% 9 

21 - 30 let 34% 87 

31 - 40 let 13% 32 

41 - 50 let 29% 75 

51 - 60 let 17% 44 

61 a více let 3% 8 

Vzdělání 

Základní 3% 7 

Středoškolské bez maturity 8% 21 

Středoškolské s maturitou 33% 85 

Vyšší odborné 10% 25 

Vysokoškolské 46% 117 

Výše hrubého 
měsíčního příjmu 

Méně než 10 000 22% 55 

10 000 - 19 999 11% 29 

20 000 - 29 999 21% 54 

30 000 - 39 999 26% 67 

40 000 - 49 999 16% 40 

50 000 a více 4% 10 

 

4.1.4 Struktura dotazníku 

Na začátek dotazníku bylo umístěno oslovení určené respondentovi, kde se 

mohl dočíst za jakým účelem a kým je šetření prováděno a také, že vyplnění 

dotazníku je zcela anonymní. Následovalo 15 otázek, přičemž jedna otázka byla 

otevřená, tři byly filtrační a pět otázek bylo identifikačních. Identifikační otázky se 

týkaly demografických kritérií, jako je pohlaví, věk, bydliště, dosažené vzdělání a 

Tab. 4.1: Struktura respondentů 
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4.2.7 Vyhodnocení hypotéz 

1 hypotéza:  

Alespoň 35% všech respondentů bude znát pojem brownfields. 

První hypotéza byla prověřována první filtrační otázkou v dotazníku bez 

závislosti na otázkách identifikačních, protože potřebuji zjistit znalost všech 255 

dotázaných.  

Tuto hypotézu můžeme potvrdit, protože z výsledných údajů šetření vyplývá, 

že 68% respondentů (tedy 174 osob z 255), se s tímto termínem v minulosti již 

setkali a znají jej. 

Tento výsledek jsme předpokládali, protože brownfieldy jsou problematikou, o 

které se média zmiňují čím dál častěji. Spolu s projekty „Měníme tvář Ostravy“ se 

tento a podobné termíny skloňují v rozsáhlé míře a může je tedy zachytit i laik.  

2 hypotéza: 

Dotázaní s příjmem 20 000 – 29 999 Kč, jsou ochotni na záchranu jatek 

symbolicky přispět ve více než 30%. 

V této příjmové skupině bylo zaznamenáno celkem 54 respondentů, kteří se 

účastnili šetření. Hypotéza se však týká těch dotázaných, podle kterých má do areálu 

jatek investice smysl a těchto respondentů je 47.   

Hypotézu můžeme potvrdit, protože z těchto 47 osob dané příjmové kategorie, by 

na záchranu jatek bylo ochotno přispět 94% respondentů.   

3 hypotéza: 

Alespoň 50% respondentů se domnívá, že brownfields by mělo řešit 

partnerství soukromého a veřejného sektoru. 

Třetí hypotéza byla ověřována otázkou číslo 7, na kterou odpovídali všichni 

respondenti. Stanovenou hypotézu musíme zamítnout, protože řešení v rámci PPP je 

ideální podle pouhých 36% oslovených. Mezi respondenty převažuje názor, že 

rekonverze brownfieldů  by měla být řešena na úrovni soukromého sektoru – takto 

odpovědělo 44% účastníků šetření. 
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4 hypotéza: 

Více než 55% dotázaných by uvítalo udělat z jatek galerii, kavárnu a zázemí 

pro blízké vlakové nádraží. 

 Poslední hypotézou jsme chtěli zjistit názory respondentů na náš návrh – tedy 

vytvořit z jatek příjemné místo, kde lze pohodlně vyčkat na vlakový spoj. 

K vyhodnocení jsme potřebovali zpracovaná data z otázky číslo 6, na kterou rovněž 

odpovídali všichni dotázaní.  

Hypotézu můžeme potvrdit, protože celých 61% respondentů (156 osob 

z celkového počtu 255) by náš projekt uvítalo. Pro 33% respondentů je návrh 

přijatelný, ale obávají se, že v této lokalitě se silnou konkurencí Stodolní ulice, by se 

stal projekt ztrátovým. 
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5 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NÁVRHU NA VYUŽITÍ AREÁLU 

5.1 Stavební standardy 

V systému oceňování staveb a stavebních objektů, tvoří oceňování záměrů 

staveb ve stádiu plánování a propočtů nákladů, významnou oblast. Stavební 

standardy a cenové ukazatele jsou základními složkami prvních propočtů cen staveb. 

Nejjednodušším způsobem, jak stanovit předpokládané ceny stavby, je provést 

ocenění dle účelových měrných jednotek. Tyto ceny jsou ovšem v prvopočátcích 

výstavby pouze informativní a mohou se měnit v závislosti na vzniklé situaci. 

 Pro naše účely jsme z oboru výstavby zvolili zařazení budov občanské 

výstavby, skupiny budovy pro obchod a společné stravování. Řešené plochy jsou 

řazeny do kategorie označované termínem „vhodné“. Další kategorie jsou plochy 

„přístupné“ a „výjimečně přístupné“. Toto řazení je určováno útvarem hlavního 

architekta a rozhodujícím faktorem pro posouzení je hledisko urbanistické a hledisko 

životního prostředí. Konkrétní stavby jsou dále recenzovány daným městským 

obvodem. 15 

5.2 Oblast areálu 

Řešená oblast porážkového komplexu je v části obvodu, která je zastavěná 

bytovou zástavbou a dalšími objekty občanské vybavenosti a která se nachází 

v blízkosti jádrového území. Areál bývalých jatek je umístěn na rovinatém terénu 

s pouze zanedbatelnými odchylky nadmořské výšky, nejedná se o záplavovou oblast 

a je členěn na 10 parcel. Území spadá do městské památkové zóny. 

V blízkosti je vedena veřejná dopravní i technická infrastruktura. Technický 

stav kanalizací, vodovodů (jatka jsou napojena na 3 vodoměrné šachty) a přívodů 

tepla je velmi špatný. Plynovod zcela chybí. Vedle areálu je vedena železniční trať 

s ochranným pásmem, kabelové vedení elektrické sítě a uvnitř komplexu je 

distribuční trafostanice. Námi navrhované řešení nevyžaduje specifické požadavky 

na spotřebu elektrické energie ani tepla pro vytápění. 

Vzorec výpočtu celkové energie:  Q + Qr = Qh + Qw + Qt 

Q je potřeba energie na vytápění budovy 
Qr teplo zpětně získané z přídavných zařízení 
Qh potřeba tepla pro vytápění budov 
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Qw potřeba tepla na ohřev teplé užitkové vody 
Qt celková tepelná ztráta vytápěcího systému 

Základem pro výpočet roční potřeby tepla na vytápění je energetická bilance 

stavby, která se skládá z několika důležitých položek:  

 Ztráty prostupem tepla a větráním 

 Ztráty regulací vytápěcího systému a emisní ztráty 

 Vnitřní tepelné zisky 

 Využité solární zisky 

 Vstup energie do otopné soustavy 

Oblast jatek je snadno dostupná jak pro automobily, tak pro pěší či cyklisty. 

Nedaleko porážkového komplexu je také několik zastávek městské hromadné 

dopravy. Jedná se o zastávky tramvajové, trolejbusové a autobusové dopravy, 

přičemž vzdálenosti k zastávkám jsou přiměřené a dopravní prostředky jezdí 

v mnoha intervalech.  

 Odstavných a parkovacích ploch je v okolí řešené oblasti nedostatek, ostatně 

parkovací situace je obecně v centru města kritická. Z tohoto důvodu navrhujeme, 

aby se objekt bývalého obchodního domu Bauhaus, zrekonstruoval na záchytné 

parkoviště (tzv. parkovací dům). Parkovacích míst je v centru Ostravy velmi málo a 

řidiči, kteří nejsou majitelé parkovacích karet, mají se zaparkováním svých vozů 

značné potíže. Námi navrhovaný projekt by tak vyřešil otázku týkající se budoucího 

využití domu a také nedostatku parkovacích ploch. Parkovací dům by se tak 

nacházel v okrajové části města a v blízkosti rychlostní komunikace a dálničního 

přivaděče. 

Vzorec výpočtu odstavných a parkovacích míst: N = Oo * ka + Po * ka * kp 

 N  je celkový počet stání pro řešenou stavbu 
 Oo  je počet návštěvníků 

Po  je základní počet parkovacích stání dle normy 
ka  je součinitel vlivu stupně automobilizace 
kp  je součinitel redukce počtu stání 

Návrhy parkovacích a odstavných míst se řídí normou o odstavných a 

parkovacích plochách silničních vozidel a normou projektování místních komunikací.  
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 Areál bývalých jatek je sice v lukrativní oblasti, nicméně postrádá důležitou 

složku životního prostředí a tou je veřejná zeleň. Tento nedostatek se, v rámci 

našeho projektu na regeneraci a znovu využití jatek, pokusíme odstranit.  

 Námi navrhovaný projekt se tedy dotýká budov jatek, prostranství kolem 

areálu a torza bývalého obchodního domu. Zrekonstruovaná stavba bude mít trvalý 

charakter a zásahy do památkově chráněné budovy budou adekvátní v souladu 

s historickou hodnotou a estetikou objektu. 

5.3 Vlastní návrh 

Cílem našeho revitalizačního projektu je oživit lokalitu a navrátit do torza 

z konce 19. století městský život. Jelikož se jatka nachází v blízkosti frekventovaných 

ulic a vlakové zastávky, byl navrhnut projekt, který by do této lokality svým funkčním 

využitím vhodně zapadl.  

Sousední ulice jako Stodolní, Janáčkova, Poděbradova a další, jsou nejen 

plné barů a restauračních zařízení, ale sídlí zde také mnoho firem. Sídlící společnosti 

mají k dispozici často jen malé kanceláře, kde prakticky nemají možnost pořádat 

prezentace či řízení pro větší množství účastníků a proto jsme i na to v našem 

projektu mysleli. 

V našem návrhu chceme z budovy jatek vytvořit více funkční prostor, který 

budou moci během celého roku využívat všechny věkové skupiny včetně 

handicapovaných jedinců. Naším záměrem je vybudovat příjemné místo, kde se 

hosté mohou setkávat s přáteli u dobré kávy, pořádat oslavy či firemní akce, 

prohlédnout si díla mladých umělců nebo jen pohodlně vyčkat na vlak. Bezdrátové 

připojení Wi-Fi je v dnešní době prakticky nutnost, takže i toto bude našim hostům 

dopřáno. 

Přestože se v okolních ulicích nachází mnoho restaurací, barů a zábavních 

podniků, 61% námi dotázaných respondentů náš návrh označilo za zajímavý a 

takovouto rehabilitaci jatek vítají. Protože ne každý člověk upřednostňuje zakouřené 

a hlučné bary myslíme si, že naše nekuřácká kavárna se v konkurenčním prostředí 

dokáže uživit. 

Při opravě jatek bylo pamatováno na seniory a osoby s postižením. Přestože 

se jedná o stavbu, která je vedena jako památka a ustanovení o bezbariérovosti se 
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tedy dodržuje s ohledem na zájem státní památkové péče, bude celý komplex 

uzpůsoben tak, aby byl samostatný a bezpečný pohyb umožněn také osobám se 

sníženou schopností pohybu a osobám se zrakovým, sluchovým či jiným postižením. 

Stejným způsobem jsou ošetřena také parkovací místa před areálem. Kromě 

několika klasických parkovacích míst, budou připravena také stání pro automobily 

přepravující handicapované osoby. Od těchto míst je rovněž přímý a bezbariérový 

přístup do budovy či parku. 

5.3.1 Kavárna 

 Interiér kavárny bude veden v příjemném domácím duchu, aby se zde hosté 

cítili co nejlépe a rádi se k nám vraceli. Pro naše hosty budeme mít připraven 

nápojový i jídelní lístek se širokou nabídkou sortimentu – budou si moci vybrat 

z několika druhů káv, čajů či jiných nápojů a samozřejmě k zakousnutí nebudou 

chybět ani domácí dobroty.  

 Prostory budovy budou rozděleny na několik místností, přičemž největší z nich 

bude samotná kavárna a dále bude možné využít oddělený salónek. Dalšími 

místnostmi bude kuchyně, šatna a samozřejmě nebude chybět ani sociální zařízení. 

Veškeré prostory budou přizpůsobeny pro handicapované jedince a budou tedy 

bezbariérové. 

Jak již bylo předesláno, kavárna bude zařízena v domácím a veselém duchu. 

V rozlehlé místnosti bude rozestavěno několik menších i větších jídelních stolků, 

židlí, křesel a taburetek. Chtěli bychom udělat kavárnu zajímavou tím, že stolky 

budou navzájem typově a velikostně odlišné. Stejným způsobem budou řešeny i židle 

a křesla. Na základě velikosti stolu, budou kolem něj rozmístěny v odpovídajícím 

množství židle, přičemž stejné židle se budou vždy nacházet jen u právě jednoho 

stolu. Na stolečcích budou vždy různé lampičky nebo svíčky a různobarevné 

prostírání. Chtěli bychom, aby si tak hosté našli své oblíbené místečko, které jim 

bude nejbližší stylem, barvou a kam se budou rádi navracet. V naší kavárně jsme 

pamatovali také na více četné skupinky hostů. Ti si budou moci vybrat jednu ze tří 

větších sedacích souprav umístěných v rozích místnosti. Kavárna bude dozdobena 

mnoha doplňky jako například dekoracemi ze sušených květů, obrázky s motivy 

kávy, čajů a sladkých moučníků, policemi s knihami, klavírem, závěsy a mnoho 

dalšími. 
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Při vstupu do kavárny bude stát „barový“ pult, obsluhovaný číšníkem či 

servírkou. Zde budou dvě prosklené lednice. V jedné bude vystavena aktuální 

nabídka moučníků a ve druhé z nich budou chlazené nápoje. Dále zde budou k 

nahlédnutí ve skleněných uzavřených nádobách sypané čaje, pražená káva a další 

pochutiny jako čokoládky, mandle, pistácie apod. Obsluha zde bude mít mlýnky na 

kávu, kávovary, varné konvice a další potřebné přístroje včetně pokladny. U východu 

bude na stěně viset informační nástěnka, kde se hosté dočtou o plánovaných akcích, 

akčních nabídkách kavárny a nebude zde chybět ani pozvánka na návštěvu galerie 

ve druhém patře.  

Za tímto barovým pultem se bude nacházet kuchyně a následně prostor pro 

zaměstnance. V kuchyni se budou připravovat náročnější druhy čajů, koktejly a také 

nabídka z jídelního menu – ovocné a zeleninové saláty, palačinky, zmrzlinové 

poháry, sladké či slané pita placky a mnohé další. V případě konání větších oslav či 

firemních událostí, není při předchozí domluvě problémem, připravit také větší 

obědové menu nebo raut. 

Salónek bude určen nejen pro potřeby oslav, ale také pro potřeby firemních 

sešlostí. Jelikož salónek budou moci využívat firmy pro účely výběrových řízení, 

prezentací produktů či firemních schůzí, bude zařízen v honosnějším duchu, aby se 

firma před klienty co nejlépe prezentovala. Bude se v něm nacházet velký jídelní stůl 

z tmavého masivního dřeva pro 10 hostů, ale v případě potřeby jej bude možné 

rozložit pro ještě více osob. Židle budou s vysokými opěradly, s područky, 

vypolstrované s tmavým potahem a rovněž budou z masivního dřeva. Závěsy a 

zbytek pokojových doplňků bude ve světlejších odstínech, aby místnost nepůsobila 

ponuře.  Součástí vybavení salónku je projekční plátno a data projektor, který můžou 

využívat firmy pro promítání pracovních materiálů, ale může také sloužit k promítnutí 

fotografií na rodinných oslavách či školních srazech. Pokud si organizátor bude přát 

vyzdobit místnost narozeninovými dekoracemi, budeme schopni mu poskytnout 

balonky, narozeninové čepičky, masky a ostatní prvky oslav. 

Součástí naší kavárny bude bezplatná šatna, kde si hosté v chladných dnech 

mohou odložit bundy a kabáty, popřípadě deštníky či jiné věci. Šatna bude hlídaná a 

každý host při odložení svých věcí dostane číslo, kterým se při odchodu bude muset 

prokázat, aby mu jeho věci byly opět vydány. Tento systém slouží k tomu, aby bylo 

hostům zajištěno vrácení jejich věcí ve sto procentním pořádku zpět a měli 
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k odkládání svršků do šatny důvěru. Pro kavárenské návštěvníky by toto řešení mělo 

být také pohodlnější, protože své svrchníky nebudou muset neforemně odkládat a 

věšet na opěrky židlí. 

Protože budova bývalé chladírny byla stavěna do dvou podlaží, máme v plánu 

vytvořit v druhém patře galerii. Zde by studenti uměleckých škol, fotografové či 

amatérští umělci mohli vystavit svá díla veřejnosti. Expozice i vstup do galerie by byl 

pro návštěvníky zdarma a osoby s pohybovými potížemi by nahoru dopravil výtah. 

Každý obraz, fotografie, socha i jiný exponát, by byl opatřen štítkem se jménem 

autora, případně s povídáním, které si autor bude přát uveřejnit. Prostor druhého 

patra je dostatečně velký také na pořádání menších koncertů nebo organizování 

tematických událostí – velikonočních jarmarků, mikulášských nadílek, vánočních trhů, 

rautů a jiných, při kterých se může využít také plocha parku. 

5.3.2 Vlaková čekárna 

Jelikož jatka byla prostorným objektem, máme možnost separovat prostory 

kavárny a prostory vlakové čekárny. Pokud si čekající na vlak nebudou chtít posedět 

přímo v kavárně, je pro ně připraveno oddělené zázemí. Samotné vlakové nástupiště 

totiž neposkytuje žádnou místnost, kde by se dalo vyčkat vlakového příjezdu – tento 

nedostatek je znatelný převážně v zimním období a v nočních hodinách.  

Naše čekárna bude vybavena několika pohodlnými lavicemi, stolky a 

k dispozici budou také zásuvky, kde si čekající mohou zapojit své telefony či 

notebooky. Stejně jako v kavárně i zde bude pokrytí Wi-Fi signálem. Nebude chybět 

ani informační nástěnka, kde budou vyvěšeny nejen jízdní řády vlaků, ale také 

blízkého MHD. Součástí čekárny bude také obrazovka, na které budou zobrazeny 

plánované odjezdy vlaků a aktuální informace o výlukách na trase. 

5.3.3 Park 

Námi navrhovaný parčík je situován mezi ulicemi Stodolní a Janáčkovou. 

Tento park by měl být alespoň z části nápomocen při řešení problému nedostatku 

městské zeleně a měl by být široké veřejnosti přístupný celoročně.  

Protože se park nachází mezi ulicemi, kterými denně projíždí automobilová 

doprava a zásobování, bude nutné jej, z hlediska bezpečnosti návštěvníků, 

zabezpečit sloupky proti vjezdu. V parku bude samozřejmě rozmístěno veřejné 
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osvětlení a další prvky městského mobiliáře jako například lavičky, odpadkové koše, 

stojany na kola a podobně. Jelikož jedním ze záměrů je vytvořit v jatkách galerii pro 

mladé a začínající ostravské umělce, bude taktéž v parku prostor pro umístění sochy 

či plastiky. 

Prvními kroky při revitalizaci současné zelené plochy, bude vyrovnání terénu a 

výsadba stromů a keřů. Stromky budou následně doplněny o stromové mříže, 

v parku bude rozmístěno několik samostatných laviček s opěradly a také lavičky 

spolu se stolkem. V parku bude samozřejmě také několik odpadkových košů, aby 

byla v maximální míře dodržována čistota a pořádek. Poblíž budovy jatek bude 

hostům zajištěna možnost uzamknout kola ve stojanech, a jak již bylo zmíněno, tak 

ve vhodných místech budou vystavěny sloupky proti vjezdu aut. 

Celá oblast parčíku bude, stejně jako budova samotná, zcela bezbariérová a 

tedy volně přístupná také osobám s omezenou schopností pohybu. Vstupy do 

prostor parku budou snížené a cesty napříč parkem budou vyasfaltované, aby byla 

procházka co nejpohodlnější.    

V blízkosti bývalého jatečního areálu bude stát informační panel, který 

návštěvníky seznámí s dlouhou a pestrou historií této památkově chráněné budovy. 

Součástí budou také fotografie dokumentující počátky a růst areálu.  

Při uvedení zrehabilitovaných jatek do provozu, je po čase naplánována, mezi 

hosty kavárny a vlakové čekárny, anketa na téma umístění dětského hřiště do parku. 

V okolí se totiž příliš venkovních hřišť, kde by děti mohly trávit volný čas, nenachází. 

Jednalo by se o instalaci houpačky, skluzavky, prolézačky a lezeckých síťových 

prvků, které by měly možnost navštěvovat maminky a děti z širšího okolí.  

Vzhledem k blízkosti Stodolní ulice - ulice která nikdy nespí, je zvažována 

možnost instalace kamerového systému, aby nedocházelo k vandalství ze strany 

podnapilých barových hostů. 

5.4 Finanční náklady rekonstrukce 

 Dle stavebních standardů a katalogového listu, byly sestaveny položky a díly 

nezbytně nutné pro rekonstrukci areálu. Při výpočtech jsme vycházeli z cen materiálu 

a práce ve stavebnictví, platných na začátku roku 2014. 
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5.4.1 Cenové ukazatele hrubé stavby 

 V této kapitole jsou rozepsány jednotlivé položky a úkony, prováděné při 

rekonstrukci budovy jatek, včetně cenových odhadů. Propočet nákladů je proveden 

pomocí cenových ukazatelů na měrnou jednotku. 

Výpočet měrných jednotek na základě půdorysu budovy (viz příloha číslo 4): 

1.NP, h = 4m: (36*37+39,4*25,1)= 2 320, 94 m2  x 4= 9 283,76 m3 

2.NP, h = 3,7: (12,75*8,6+13*13+39,4*25,1+17,3*28,4)= 1 758,91 x 3,7= 5 276,73 m3 

Měrné jednotky celkem, zaokrouhleno = 4 100,00 m2;  16 750,00 m3 

 

Díl 
% 

podíl 

% podíl 

upravený 
Cena za díl [Kč] 

Zemní práce 2,1 0,8 1 125 854,60 

Základy, zvláštní zakládání 4,9 1 1 407 318,25 

Svislé a kompletní konstrukce 13,8 10 14 073 182,50 

Vodorovné konstrukce 9,8 5 7 036 591,25 

Komunikace 0 0 0,00 

Úpravy povrchu, podlahy 5,4 7 9 851 227,75 

Trubní vedení 0,1 0 0,00 

Ostatní konstrukce, bourání 3,4 12,9 18 154 405,43 

Staveništní přesun hmot 2,2 2,2 3 096 100,15 

Izolace proti vodě 1,1 1,1 1 548 050,08 

Živičné krytiny 1,9 1,9 2 673 904,68 

Izolace tepelné 1,8 2 2 814 636,50 

Izolace akustické a protiotřesové 0,6 0,6 844 390,95 

Izolace chemické 0,2 0 0,00 

Vnitřní kanalizace 1 1 1 407 318,25 

Vnitřní vodovod 1 1 1 407 318,25 

Vnitřní plynovod 0 0 0,00 

Strojní vybavení 0,2 0,2 281 463,65 

Zařizovací předměty 1 1 1 407 318,25 

Instalační prefabrikáty 0 0 0,00 

Kotelny 0,2 0,5 703 659,13 
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Strojovny 0,4 0,4 562 927,30 

Rozvod potrubí 1 1 1 407 318,25 

Armatury 0,9 0,9 1 266 586,43 

Otopná tělesa 1 1 1 407 318,25 

Konstrukce sklobetonové 0 0 0,00 

Konstrukce tesařské 0,5 0,5 703 659,13 

Dřevostavby 0,3 0,3 422 195,48 

Konstrukce klempířské 1,1 1,5 2 110 977,38 

Krytiny tvrdé 0,1 0 0,00 

Konstrukce truhlářské 5,1 5,1 7 177 323,08 

Konstrukce zámečnické 13,4 15 21 109 773,75 

Podlahy z dlaždic a obklady 1,8 2,5 3 518 295,63 

Kamenné dlažby 1,1 1,1 1 548 050,08 

Podlahy vlysové a parketové 0,1 0 0,00 

Podlahy povlakové 1,4 1,4 1 970 245,55 

Podlahy ze syntetických hmot 0,9 0,9 1 266 586,43 

Obklady keramické 2,8 2,8 3 940 491,10 

Konstrukce z přírodního kamene 1,1 1,1 1 548 050,08 

Nátěry 1 1 1 407 318,25 

Malby 0,3 0,3 422 195,48 

Čalounické úpravy 0,2 0,2 281 463,65 

Zasklívání 0,3 0,5 703 659,13 

Montáž zařízení velkokuchyní 1,4 0 0,00 

Montáž zařízení prádelen a čistíren 0,2 0 0,00 

Elektromontáže 4,9 4,9 6 895 859,43 

Montáž sdělovací a  

zabezpečovací techniky 1,4 1,4 1 970 245,55 

Montáže potrubí 0 0 0,00 

Montáže vzduchotechnických 

zařízení 2,4 3,8 5 347 809,35 

Montáže dopravních zařízení a vah 2 2 2 814 636,50 

Montáže čerpadel, kompresorů 0 0 0,00 

Montáže měřících a regul. zařízení 0,5 0,5 703 659,13 
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Montáže ocelových konstrukcí 1,4 1,4 1 970 245,55 

Zemní práce při montážích 0 0 0,00 

Ostatní práce montážní 0,3 0,3 422 195,48 
 

Základní rozpočtové náklady 

 

140 731 825 

Vedlejší rozpočtové náklady 5% 7 036 591 

Projektové a průzkumné práce 6% 8 443 910 

Inženýrská činnost 3% 4 221 955 

Vybavení stavby (stroje, zařízení, inventář) 17% 23 924 410 

Rozpočtová rezerva (rizika, změny)  10% 14 073 183 

     CENA CELKEM 
  

198 431 873 

     CENA STAVBY CELKEM 
ZAOKROUHLENĚ 

 
200 000 000,00 Kč 

 

5.4.2 Cenové ukazatele zařízení interiéru pro potřeby kavárny a čajovny 

 Kuchyňské vybavení: 152 000 Kč 

(lednice, varné desky, trouba, kávovary, varné konvice, kuch. roboti, nádobí…) 

 Kuchyňská linka: 94 000 Kč 

 Barový pult, recepce: 96 500 Kč 

 Nábytek personál: 51 000 Kč 

 Šatna: 27 500 Kč 

 Stoly: 135 000 Kč 

(konferenční stolky, velký jídelní stůl) 

 Židle: 90 500 Kč 

 Sedací soupravy: 155 000 Kč 

 Dekorace: 44 700 Kč 

 Textil: 18 000 Kč 

 Osvětlení: 52 000 Kč 

 Projektor, projekční plátno: 77 000 Kč 

 Hi-Fi systémy: 24 000 Kč 

CENA KAVÁRNY CELKEM  1 017 200,00 Kč 
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5.4.3 Cenové ukazatele zařízení interiéru pro potřeby vlakové čekárny 

 Lavice: 19 500 Kč 

 Stoly: 16 000 Kč 

 Dekorace: 3 000 Kč 

 Televizní obrazovka: 29 000 Kč 

 Informační nástěnka: 7 000 Kč 

CENA ČEKÁRNY CELKEM  74 500,00 Kč 

5.4.4 Cenové ukazatele městského mobiliáře (parku) 

 Lavičky s opěradlem: 5 x 5 500 Kč 

 Lavičky se stolem: 2 x 13 000 Kč 

 Odpadkové koše: 5 x 5 000 Kč 

 Stojany na kola: 2 x 4 300 Kč 

 Stromové mříže: 7 x 4 500 Kč 

 Informační panel: 1 x 9 000 Kč 

 Zahrazovací sloupky: 12 400 Kč 

 Osvětlení: 22 000 Kč 

 Výsadba stromů a keřů: 26 300 Kč  

CENA PARKU CELKEM  188 300,00 Kč 

 

CENA CELKOVÉ REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ 201 280 000,00 Kč 
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6 ZÁVĚR 

Brownfieldy vznikají důsledkem sociálních a ekonomických změn společnosti 

a z hlediska širšího pohledu, je chápeme jako nemovitosti a plochy uvnitř 

urbanizovaného území, které mají negativní ekologickou zátěž. Jedná se tedy o 

objekty, které jsou nedostatečně efektivně využívány a mají neblahé sociálně 

psychologické vlivy na své okolí. 

Přestože regeneraci brownfieldových lokalit budou mít na starosti převážně 

soukromé subjekty, je jejich opětovné zapojení do městského života důležitým 

veřejným zájmem. Pro značnou část degradovaných území, které s sebou nesou 

mnoho negativních zátěží a nevýhod, je veřejná podpora nepostradatelná, protože 

bez ní zeleným loukám prakticky nemohou konkurovat.  

Financování prostřednictvím PPP projektů, je za daných možností 

nejoptimálnější cestou k zajištění eliminací brownfieldů a nastartování jejich znovu 

využití. Problémy spojené s existencí brownfields totiž nezmizí samy od sebe a jejich 

ignorování vede ke zhoršování situace a ve výsledku také ke zvyšování nákladů na 

jejich řešení. 

Jak ukazují výsledky námi realizovaného dotazníkového šetření, kterého se 

zúčastnilo 255 respondentů (51% žen a 49% mužů), lidé mají zájem o zachování 

jatečního komplexu a přejí si, aby architektonicky cenný areál našel nové využití.  

První otázka dotazníku nás přesvědčila o tom, že brownfield není pro 

respondenty neznámým pojmem.  68% dotázaných se s tímto termínem již setkalo a 

znalo jeho význam. Další, pro nás důležitá otázka, se týkala smyslu vynaložení 

finančních prostředků do záchrany komplexu. Zde dalo 59% dotázaných přednost 

zachování jatečního areálu namísto jeho demolice a z nich je 89% ochotno přispět 

symbolickou investicí 50 Kč do revitalizace jatek. Cílem jedné z položených otázek, 

bylo také zjistit preference respondentů, týkající se nového využití areálu jatek. Náš 

návrh, na vytvoření kavárny, galerie a vlakové čekárny, byl podpořen 61% účastníků 

šetření. 

S ohledem na  lokalitu, ve které se bývalá jatka nachází, byl vypracován návrh 

na jejich rekonverzi. Náš projekt je zaměřen nejen na regeneraci budovy samotné, 

ale také na volné prostranství, které v dřívějších dobách sloužilo dobytku. Našim 

záměrem je z objektu jatek vybudovat více funkční prostor, který by mohla využívat 
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široká veřejnost. Z torza památkově chráněné budovy, by tak měla vzniknout 

nekuřácká kavárna, galerie, vlaková čekárna a z volného prostranství park, 

popřípadě dětské hřiště.   

Po zpracování ekonomického využití návrhu na rehabilitaci jatek, byly na 

základě stavebních standardů a půdorysů budovy, stanoveny přibližné náklady. Ty 

se pohybují okolo 201 milionů korun, přičemž nejnákladnější položkou je samotná 

oprava budovy. 

Přesto, že má magistrát města v rámci změny tváře Ostravy naplánováno do 

budoucna mnoho zajímavých projektů, dovolujeme si nastínit další námět.  

S výstavbou velkého nákupního centra Karolina, přepychových bytů a kancelářských 

prostor, se ze samotného centra města vytrácí život. Majitelé své obchody přemisťují 

do nákupních center, od kterých si slibují větší koncentraci zákazníků a firmy stěhují 

svá sídla a pobočky na lukrativnější adresu. Masarykovo a Jiráskovo náměstí, kde se 

vždy pohybovala spousta lidí, je nyní téměř poloprázdné a spousta obchodů je 

uzavřena, takže lidé prochází mezi prázdnými výlohami.  

Myslíme si, že v budoucnu by se město mělo soustředit také na tyto lokality, 

protože s tímto trendem by v městském centru mohly začít vznikat brownfieldové 

plochy, pro které se bude velmi těžko hledat uplatnění.  
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SEZNAM ZKRATEK 

ERDF – European Regional Development Fund 

EU – Evropská unie 

EUR – měna eurozóny, € 

Mil. – milión 

Mld. – miliarda  

MS Excel – počítačový program Microsoft Excel 

MS Word – počítačový program Microsoft Word 

Např. – například 

NRP – Národní rozvojový plán 

Obr. – obrázek  

OP – Operační program 

SPSS – statistický a analytický software 

Tab. – tabulka  
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Příloha č.1  Mapa brownfields města Ostravy 
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Vážení respondenti, jsem studentkou 2. navazujícího ročníku Ekonomické fakulty 
VŠB – TU Ostrava a v rámci své diplomové práce provádím dotazníkové šetření. 
Cílem tohoto šetření je zjistit, jaký je Váš postoj k brownfields a proto bych Vás 
chtěla požádat o vyplnění krátkého a zcela anonymního dotazníku. 
Není-li uvedeno jinak, označte prosím, vždy jen jednu odpověď. 

Bc. Pastvičková Veronika 
 

1. Víte co to je brownfields? 
- Ano (respondent pokračuje na otázku 2.) 
- Ne (respondent pokračuje na otázku 1.2) 
 
1.2 Vysvětlení pojmu brownfields: 
Brownfields je urbanistický termín označující opuštěná území s rozpadajícími se 
obytnými budovami, nevyužívané dopravní stavby nebo nefunkční průmyslové zóny. 
Vyznačují se často většími rozměry, negativními sociálními jevy a značnou ekologickou 
zátěží. 
- Pojmu jsem porozuměl (respondent pokračuje na otázku 2.) 

- Pojmu jsem neporozuměl (respondent pokračuje na otázku 9.) 

 
2. Jaké brownfields v Ostravě znáte? (uveďte alespoň jednu možnost) 
- Bývalá ostravská jatka 
- Módní dům Ostravica Textilia 
- Důl Heřmanice 
- Bývalý vojenský areál Monoblok 
- Lahos Hulváky 
- Jiné… (respondent má možnost dopsat brownfield, který zná) 

- Neznám žádný objekt brownfields 
 
3. Pojďme se konkrétně podívat na budovu bývalých jatek. Má podle Vás smysl 
do této budovy investovat?    
- Rozhodně stavbu ponechat, je to památka (respondent pokračuje na otázku 3.1) 
- Raději ponechat, zbourání vidím jako poslední možnost (pokračuje na otázku 3.1) 
- Spíše zbourat, opravy jsou příliš nákladné 
- Rozhodně zbourat, stavby jsou nevzhledné (nezapadají mezi ostatní budovy)  
 
 

Příloha č.2  Dotazník 

 

http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/detail.html?id=OS/OST/062
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3.2 Byli byste ochotní do záchrany budovy symbolicky investovat 50 Kč? 
- Ano 
- Ne 
 
4. Když bereme v potaz, že budovu nelze zbourat, jak byste areál jatek využili 
nejraději Vy? 
- Kultura  
- Sport  
- Obchody 
- Centrum pro mládež (skate park, prostor pro stolní hry, volnočasové aktivity) 
- Jiné... 
 
5. Máte příležitost vyjádřit se k možnostem kulturního a společenského vyžití 
v Ostravě.  
Co tady respondentům celkově chybí, co by ocenili, čeho je tady až příliš. 
- Otevřená nepovinná otázka (respondent má možnost vyjádřit názor na současné 

vyžití)  

 
6. Co říkáte na návrh, udělat z budovy jatek galerii pro mladé umělce 
v kombinaci s kavárnou, čajovnou a zázemím pro přilehlé vlakové nádraží?  
- Něco takového bych určitě uvítal   (respondent pokračuje na otázku 6.1) 
- Nezní to špatně, ale nejsem si jistý, jestli se to v daném místě “uživí“ (respondent 

pokračuje na otázku 6.1) 
- Zbytečnost, podobných zařízení je v okolí příliš 
 
6.2 Pokud byste něco takového uvítali, měl by být objekt kuřácký nebo 
nekuřácký? 
- Kuřácký 
- Nekuřácký 
- Je mi to jedno 
 
7. Myslíte si, že by se brownfields měly řešit na veřejné náklady, nebo je prodat 
soukromníkům? 
- Rozhodně veřejný sektor 
- Rozhodně soukromý sektor 
- Partnerství veřejného a soukromého sektoru 
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8. Jste muž nebo žena? 
- Muž 
- Žena 
 
9. Jste z Ostravy? 
- Ano 
- Ne 
 
10. Jaký je Váš věk? 
- do 20 let 
- 21 – 30 let 
- 31 – 40 let 
- 41 – 50 let 
- 51 – 60 let 
- 61 a více let 
 
11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
- Základní 
- Středoškolské bez maturity 
- Středoškolské s maturitou 
- Vyšší odborné 
- Vysokoškolské 
 
12. Jaká je výše Vašeho hrubého měsíčního příjmu? 
- Méně než 10 000 
- 10 000 - 19 999 
- 20 000 - 29 999 
- 30 000 - 39 999 
- 40 000 - 49 999 
- 50 000 a více 
 
 
Mnohokrát Vám děkuji za Váš čas a spolupráci. 
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Příloha č.3  Výchozí kontingenční tabulky a grafy 

 

Crosstabulation 
  8. Jste muž nebo žena? 

Total 
Muž Žena 

1. Víte co  
je to 
brownfileds? 

Ano Count 83 91 174 

% within 1. Víte co je to 
brownfileds? 47,7% 52,3% 100,0% 

% within 8. Jste muž nebo 
žena? 64,3% 72,2% 68,2% 

% of Total 32,5% 35,7% 68,2% 
Ne Count 46 35 81 

% within 1. Víte co je to 
brownfileds? 56,8% 43,2% 100,0% 

% within 8. Jste muž nebo 
žena? 35,7% 27,8% 31,8% 

% of Total 18,0% 13,7% 31,8% 
Total Count 129 126 255 

% within 1. Víte co je to 
brownfileds? 50,6% 49,4% 100,0% 

% within 8. Jste muž nebo 
žena? 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,6% 49,4% 100,0% 

 

  

9. Jste z Ostravy? 
Total Ano Ne 

1. Víte co je 
to 
brownfileds? 

Ano Count 125 49 174 

% within 1. Víte co je to 
brownfileds? 71,8% 28,2% 100,0% 

% within 9. Jste z Ostravy? 67,6% 70,0% 68,2% 

% of Total 49,0% 19,2% 68,2% 
Ne Count 60 21 81 

% within 1. Víte co je to 
brownfileds? 74,1% 25,9% 100,0% 

% within 9. Jste z Ostravy? 32,4% 30,0% 31,8% 

% of Total 23,5% 8,2% 31,8% 
Total Count 185 70 255 

% within 1. Víte co je to 
brownfileds? 72,5% 27,5% 100,0% 

% within 9. Jste z Ostravy? 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 72,5% 27,5% 100,0% 

Kontingenční tabulka v závislosti na znalosti pojmu brownfields a pohlaví. 

Kontingenční tabulka v závislosti na znalosti pojmu brownfields a místa bydliště. 
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11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
Total 

Základní Středoškolské 
bez maturity 

Středoškolské 
s maturitou 

Vyšší 
odborné Vysokoškolské 

1. Víte co     
je to 
brownfileds? 

Ano Count 3 11 50 19 91 174 

% within 1. Víte co 
je to brownfileds? 1,7% 6,3% 28,7% 10,9% 52,3% 100,0% 

% within 11. Vaše 
nejvyšší dosažené 
vzdělání? 

42,9% 52,4% 58,8% 76,0% 77,8% 68,2% 

% of Total 1,2% 4,3% 19,6% 7,5% 35,7% 68,2% 
Ne Count 4 10 35 6 26 81 

% within 1. Víte co 
je to brownfileds? 4,9% 12,3% 43,2% 7,4% 32,1% 100,0% 

% within 11. Vaše 
nejvyšší dosažené 
vzdělání? 

57,1% 47,6% 41,2% 24,0% 22,2% 31,8% 

% of Total 1,6% 3,9% 13,7% 2,4% 10,2% 31,8% 
Total Count 7 21 85 25 117 255 

% within 1. Víte co 
je to brownfileds? 2,7% 8,2% 33,3% 9,8% 45,9% 100,0% 

% within 11. Vaše 
nejvyšší dosažené 
vzdělání? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 2,7% 8,2% 33,3% 9,8% 45,9% 100,0% 

 

  10. Jaký je Váš věk? Total 

Méně 
než 20 let 

21 - 30 
let 

31 - 40 
let 

41 - 50 
let 

51 - 60 
let 

61 a více 
let 

1. Víte co   
je to 
brownfileds? 

Ano Count 0 52 25 58 31 8 174 

% within 1. Víte co je 
to brownfileds? 0,0% 29,9% 14,4% 33,3% 17,8% 4,6% 100,0% 

% within 10. Jaký je 
Váš věk? 0,0% 59,8% 78,1% 77,3% 70,5% 100,0% 68,2% 

% of Total 0,0% 20,4% 9,8% 22,7% 12,2% 3,1% 68,2% 
Ne Count 9 35 7 17 13 0 81 

% within 1. Víte co je 
to brownfileds? 11,1% 43,2% 8,6% 21,0% 16,0% 0,0% 100,0% 

% within10. Jaký je 
Váš věk? 100,0% 40,2% 21,9% 22,7% 29,5% 0,0% 31,8% 

% of Total 3,5% 13,7% 2,7% 6,7% 5,1% 0,0% 31,8% 
Total Count 9 87 32 75 44 8 255 

% within 1. Víte co je 
to brownfileds? 3,5% 34,1% 12,5% 29,4% 17,3% 3,1% 100,0% 

% within 10. Jaký je 
Váš věk? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 3,5% 34,1% 12,5% 29,4% 17,3% 3,1% 100,0% 

Kontingenční tabulka v závislosti na znalosti pojmu brownfields a věku respondentů. 

Kontingenční tabulka v závislosti na znalosti pojmu brownfields a dosaženého vzdělání. 
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8. Jste muž nebo žena? 
Total 

Muž Žena 

4. Pojďme se 
podívat konkrétně 
na budovu 
bývalých jatek, 
má podle Vás 
smysl do této 
budovy 
investovat? 

Rozhodně stavbu 
ponechat, je to 
památka 

Count 76 75 151 

% within 4. Pojďme se 
podívat konkrétně na 
budovu bývalých jatek, má 
podle Vás smysl do této 
budovy investovat? 

50,3% 49,7% 100,0% 

% within 8. Jste muž nebo 
žena? 58,9% 60% 59,2% 

% of Total 29,8% 29,4% 59,2% 

Raději ponechat, 
zbourání vidím 
jako poslední 
možnost 

Count 25 31 56 

% within 4. Pojďme se 
podívat konkrétně na 
budovu bývalých jatek, má 
podle Vás smysl do této 
budovy investovat? 

44,6% 55,4% 100,0% 

% within 8. Jste muž nebo 
žena? 19,4% 25% 22,0% 

% of Total 9,8% 12,2% 22,0% 

Spíše zbourat 
opravy jsou příliš 
nákladné 

Count 20 19 39 

% within 4. Pojďme se 
podívat konkrétně na 
budovu bývalých jatek, má 
podle Vás smysl do této 
budovy investovat? 

51,3% 48,7% 100,0% 

% within 8. Jste muž nebo 
žena? 15,5% 15% 15,3% 

% of Total 7,8% 7,5% 15,3% 

Rozhodně zbourat, 
stavby jsou 
nevzhledné 

Count 8 1 9 

% within 4. Pojďme se 
podívat konkrétně na 
budovu bývalých jatek, má 
podle Vás smysl do této 
budovy investovat? 

88,9% 11,1% 100,0% 

% within 8. Jste muž nebo 
žena? 6,2% 1% 3,5% 

% of Total 3,1% ,4% 3,5% 
Total Count 129 126 255 

% within 4. Pojďme se 
podívat konkrétně na 
budovu bývalých jatek, má 
podle Vás smysl do této 
budovy investovat? 

50,6% 49,4% 100,0% 

% within 8. Jste muž nebo 
žena? 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,6% 49,4% 100,0% 

 

Kontingenční tabulka v závislosti na smyslu investice do areálu jatek a pohlaví. 
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9. Jste z Ostravy? 
Total 

Ano Ne 

4. Pojďme se 
podívat konkrétně 
na budovu 
bývalých jatek, 
má podle Vás 
smysl do této 
budovy 
investovat? 

Rozhodně stavbu 
ponechat, je to 
památka 

Count 119 32 151 

% within 4. Pojďme se 
podívat konkrétně na 
budovu bývalých jatek, má 
podle Vás smysl do této 
budovy investovat? 

78,8% 21,2% 100,0% 

% within 9. Jste z Ostravy? 64,3% 45,7% 59,2% 

% of Total 46,7% 12,5% 59,2% 

Raději ponechat, 
zbourání vidím 
jako poslední 
možnost 

Count 32 24 56 

% within 4. Pojďme se 
podívat konkrétně na 
budovu bývalých jatek, má 
podle Vás smysl do této 
budovy investovat? 

57,1% 42,9% 100,0% 

% within 9. Jste z Ostravy? 17,3% 34,3% 22,0% 

% of Total 12,5% 9,4% 22,0% 

Spíše zbourat 
opravy jsou příliš 
nákladné 

Count 27 12 39 

% within 4. Pojďme se 
podívat konkrétně na 
budovu bývalých jatek, má 
podle Vás smysl do této 
budovy investovat? 

69,2% 30,8% 100,0% 

% within 12. Jste z 
Ostravy? 14,6% 17,1% 15,3% 

% of Total 10,6% 4,7% 15,3% 

Rozhodně zbourat, 
stavby jsou 
nevzhledné 

Count 7 2 9 

% within 4. Pojďme se 
podívat konkrétně na 
budovu bývalých jatek, má 
podle Vás smysl do této 
budovy investovat? 

77,8% 22,2% 100,0% 

% within 9. Jste z Ostravy? 3,8% 2,9% 3,5% 

% of Total 2,7% ,8% 3,5% 
Total Count 185 70 255 

% within 4. Pojďme se 
podívat konkrétně na 
budovu bývalých jatek, má 
podle Vás smysl do této 
budovy investovat? 

72,5% 27,5% 100,0% 

% within 9. Jste z Ostravy? 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 72,5% 27,5% 100,0% 

 

Kontingenční tabulka v závislosti na smyslu investice do areálu jatek a místa bydliště. 
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12. Výše Vašeho hrubého měsíčního příjmu? 
Total Méně než 

10 000 
10 000 - 
19 999 

20 000 - 
29 999 

30 000 - 
39 999 

40 000 - 
49 999 

50 000 a 
více 

4. Pojďme se 
podívat 
konkrétně na 
budovu 
bývalých 
jatek, má 
podle Vás 
smysl do této 
budovy 
investovat? 

Rozhodně 
stavbu 
ponechat, je 
to památka 

Count 18 14 35 53 27 4 151 

% within 4. Pojďme 
se podívat konkrétně 
na budovu bývalých 
jatek, má podle Vás 
smysl do této budovy 
investovat? 

11,9% 9,3% 23,2% 35,1% 17,9% 2,6% 100,0% 

% within 12. Výše 
Vašeho hrubého 
měsíčního příjmu? 

32,7% 48,3% 64,8% 79,1% 67,5% 40,0% 59,2% 

% of Total 7,1% 5,5% 13,7% 20,8% 10,6% 1,6% 59,2% 

Raději 
ponechat, 
zbourání 
vidím jako 
poslední 
možnost 

Count 20 3 12 8 11 2 56 

% within 4. Pojďme 
se podívat konkrétně 
na budovu bývalých 
jatek, má podle Vás 
smysl do této budovy 
investovat? 

35,7% 5,4% 21,4% 14,3% 19,6% 3,6% 100,0% 

% within 12. Výše 
Vašeho hrubého 
měsíčního příjmu? 

36,4% 10,3% 22,2% 11,9% 27,5% 20,0% 22,0% 

% of Total 7,8% 1,2% 4,7% 3,1% 4,3% ,8% 22,0% 

Spíše zbourat 
opravy jsou 
příliš 
nákladné 

Count 14 8 7 6 2 2 39 

% within 4. Pojďme 
se podívat konkrétně 
na budovu bývalých 
jatek, má podle Vás 
smysl do této budovy 
investovat? 

35,9% 20,5% 17,9% 15,4% 5,1% 5,1% 100,0% 

% within 12. Výše 
Vašeho hrubého 
měsíčního příjmu? 

25,5% 27,6% 13,0% 9,0% 5,0% 20,0% 15,3% 

% of Total 5,5% 3,1% 2,7% 2,4% ,8% ,8% 15,3% 

Rozhodně 
zbourat, 
stavby jsou 
nevzhledné 

Count 3 4 0 0 0 2 9 

% within 4. Pojďme 
se podívat konkrétně 
na budovu bývalých 
jatek, má podle Vás 
smysl do této budovy 
investovat? 

33,3% 44,4% 0,0% 0,0% 0,0% 22,2% 100,0% 

% within 12. Výše 
Vašeho hrubého 
měsíčního příjmu? 

5,5% 13,8% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 3,5% 

% of Total 1,2% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% ,8% 3,5% 

 

 

Kontingenční tabulka v závislosti na smyslu investice do areálu jatek a výše příjmu. 
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8. Jste muž nebo žena? 
Total 

Muž Žena 

4. Když bereme v 
potaz, že budovu 
nelze zbourat, jak 
byste areál jatek 
využili nejraději? Kultura 

Count 55 64 119 

% within 4. Když bereme v 
potaz, že budovu nelze 
zbourat, jak byste areál 
jatek využili nejraději? 

46,2% 53,8% 100,0% 

% within 8. Jste muž nebo 
žena? 42,6% 50,8% 46,7% 

% of Total 21,6% 25,1% 46,7% 

Sport 

Count 24 19 43 

% within4. Když bereme v 
potaz, že budovu nelze 
zbourat, jak byste areál 
jatek využili nejraději? 

55,8% 44,2% 100,0% 

% within 8. Jste muž nebo 
žena? 18,6% 15,1% 16,9% 

% of Total 9,4% 7,5% 16,9% 

Obchody 

Count 15 14 29 

% within4. Když bereme v 
potaz, že budovu nelze 
zbourat, jak byste areál 
jatek využili nejraději? 

51,7% 48,3% 100,0% 

% within 8. Jste muž nebo 
žena? 11,6% 11,1% 11,4% 

% of Total 5,9% 5,5% 11,4% 

Centrum pro mládež 
(skate park, stolní 
hry...) 

Count 35 29 64 

% within 4. Když bereme v 
potaz, že budovu nelze 
zbourat, jak byste areál 
jatek využili nejraději? 

54,7% 45,3% 100,0% 

% within 8. Jste muž nebo 
žena? 27,1% 23,0% 25,1% 

% of Total 13,7% 11,4% 25,1% 

Total 

Count 129 126 255 

% within 4. Když bereme v 
potaz, že budovu nelze 
zbourat, jak byste areál 
jatek využili nejraději? 

50,6% 49,4% 100,0% 

% within 8. Jste muž nebo 
žena? 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,6% 49,4% 100,0% 

 

 

 

Kontingenční tabulka v závislosti na využití areálu a pohlaví respondentů. 
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11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Základní Středoškolské 
bez maturity 

Středoškolské 
s maturitou 

Vyšší 
odborné Vysokoškolské 

4. Když 
bereme v 
potaz, že 
budovu nelze 
zbourat, jak 
byste areál 
jatek využili 
nejraději? 

Kultura Count 2 10 35 8 64 

% within 4. Když 
bereme v potaz, že 
budovu nelze zbourat, 
jak byste areál jatek 
využili nejraději? 

1,7% 8,4% 29,4% 6,7% 53,8% 

% within 11. Vaše 
nejvyšší dosažené 
vzdělání? 

28,6% 47,6% 41,2% 32,0% 54,7% 

% of Total ,8% 3,9% 13,7% 3,1% 25,1% 
Sport Count 0 3 15 4 21 

% within4. Když bereme 
v potaz, že budovu 
nelze zbourat, jak byste 
areál jatek využili 
nejraději? 

0,0% 7,0% 34,9% 9,3% 48,8% 

% within 11. Vaše 
nejvyšší dosažené 
vzdělání? 

0,0% 14,3% 17,6% 16,0% 17,9% 

% of Total 0,0% 1,2% 5,9% 1,6% 8,2% 
Obchody Count 1 2 10 6 10 

% within 4. Když 
bereme v potaz, že 
budovu nelze zbourat, 
jak byste areál jatek 
využili nejraději? 

3,4% 6,9% 34,5% 20,7% 34,5% 

% within 11. Vaše 
nejvyšší dosažené 
vzdělání? 

14,3% 9,5% 11,8% 24,0% 8,5% 

% of Total ,4% ,8% 3,9% 2,4% 3,9% 
Centrum pro 
mládež (skate 
park, stolní 
hry...) 

Count 4 6 25 7 22 

% within 4. Když 
bereme v potaz, že 
budovu nelze zbourat, 
jak byste areál jatek 
využili nejraději? 

6,3% 9,4% 39,1% 10,9% 34,4% 

% within 11. Vaše 
nejvyšší dosažené 
vzdělání? 

57,1% 28,6% 29,4% 28,0% 18,8% 

% of Total 1,6% 2,4% 9,8% 2,7% 8,6% 

 

 

 

 

Kontingenční tabulka v závislosti na využití areálu a dosaženého vzdělání respondentů. 
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8. Jste muž nebo 
žena? Total 

Muž Žena 

6. Co říkáte na 
návrh udělat z 
budovy jatek 
galerii pro 
mladé umělce s 
možností 
vystavovat svá 
díla, v 
kombinaci s 
kavárnou, 
čajovnou a 
zázemím pro 
přilehlé vlakové 
nádraží? 

Něco takového 
bych určitě uvítal 

Count 73 83 156 

% within 6. Co říkáte na 
návrh udělat z budovy 
jatek galerii pro mladé 
umělce s možností 
vystavovat svá díla, v 
kombinaci s kavárnou, 
čajovnou a zázemím pro 
přilehlé vlakové nádraží? 

46,8% 53,2% 100,0% 

% within 8. Jste muž 
nebo žena? 56,6% 65,9% 61,2% 

% of Total 28,6% 32,5% 61,2% 

Nezní to špatně, 
ale nejsem si jistý, 
jestli se to v 
daném místě 
"uživí" 

Count 45 39 84 

% within 6. Co říkáte na 
návrh udělat z budovy 
jatek galerii pro mladé 
umělce s možností 
vystavovat svá díla, v 
kombinaci s kavárnou, 
čajovnou a zázemím pro 
přilehlé vlakové nádraží? 

53,6% 46,4% 100,0% 

% within 8. Jste muž 
nebo žena? 34,9% 31,0% 32,9% 

% of Total 17,6% 15,3% 32,9% 

Zbytečnost, 
podobných 
zařízení je v okolí 
příliš 

Count 11 4 15 

% within 6. Co říkáte na 
návrh udělat z budovy 
jatek galerii pro mladé 
umělce s možností 
vystavovat svá díla, v 
kombinaci s kavárnou, 
čajovnou a zázemím pro 
přilehlé vlakové nádraží? 

73,3% 26,7% 100,0% 

% within 8. Jste muž 
nebo žena? 8,5% 3,2% 5,9% 

% of Total 4,3% 1,6% 5,9% 

 

 

 

 

 

Kontingenční tabulka v závislosti na našem návrhu využití areálu a pohlaví. 
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11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Základní Středoškolské 
bez maturity 

Středoškolské 
s maturitou 

Vyšší 
odborné Vysokoškolské 

6. Co říkáte 
na návrh 
udělat z 
budovy jatek 
galerii pro 
mladé umělce 
s možností 
vystavovat 
svá díla, v 
kombinaci s 
kavárnou, 
čajovnou a 
zázemím pro 
přilehlé 
vlakové 
nádraží? 

Něco 
takového 
bych určitě 
uvítal 

Count 4 8 58 13 73 

% within 6. Co říkáte na 
návrh udělat z budovy 
jatek galerii pro mladé 
umělce s možností 
vystavovat svá díla, v 
kombinaci s kavárnou, 
čajovnou a zázemím 
pro přilehlé vlakové 
nádraží? 

2,6% 5,1% 37,2% 8,3% 46,8% 

% within 11. Vaše 
nejvyšší dosažené 
vzdělání? 

57,1% 38,1% 68,2% 52,0% 62,4% 

% of Total 1,6% 3,1% 22,7% 5,1% 28,6% 

Nezní to 
špatně, ale 
nejsem si 
jistý, jestli se 
to v daném 
místě "uživí" 

Count 2 8 24 10 40 

% within 6. Co říkáte na 
návrh udělat z budovy 
jatek galerii pro mladé 
umělce s možností 
vystavovat svá díla, v 
kombinaci s kavárnou, 
čajovnou a zázemím 
pro přilehlé vlakové 
nádraží? 

2,4% 9,5% 28,6% 11,9% 47,6% 

% within 11. Vaše 
nejvyšší dosažené 
vzdělání? 

28,6% 38,1% 28,2% 40,0% 34,2% 

% of Total ,8% 3,1% 9,4% 3,9% 15,7% 

Zbytečnost, 
podobných 
zařízení je v 
okolí příliš 

Count 1 5 3 2 4 

% within 6. Co říkáte na 
návrh udělat z budovy 
jatek galerii pro mladé 
umělce s možností 
vystavovat svá díla, v 
kombinaci s kavárnou, 
čajovnou a zázemím 
pro přilehlé vlakové 
nádraží? 

6,7% 33,3% 20,0% 13,3% 26,7% 

% within 11. Vaše 
nejvyšší dosažené 
vzdělání? 

14,3% 23,8% 3,5% 8,0% 3,4% 

% of Total ,4% 2,0% 1,2% ,8% 1,6% 

 

 

 

Kontingenční tabulka v závislosti na našem návrhu využití areálu a dosaženého vzdělání. 



51% 
49% 

Muž 

Žena 



3% 

8% 

33% 

10% 

46% 

Základní 

Středoškolské bez 
maturity 

Středoškolské s 
maturitou 

Vyšší odborné 

Vysokoškolské 

4% 

34% 

13% 

29% 

17% 

3% 

Méně než 20 let 

21 - 30 let 

31 - 40 let 

41 - 50 let 

51 - 60 let 

61 a více let 

22% 

11% 

21% 

26% 

16% 

4% 

Méně než 10 000 

10 000 - 19 999 

20 000 - 29 999 

30 000 - 39 999 

40 000 - 49 999 

50 000 a více 

73% 

27% 
Ano 

Ne 
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Příloha č.4 Půdorysy jatek 
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Příloha č.5 Vizualizace revitalizace jatek 
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Příloha č.5 
Vizualizace revitalizace 

 


