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Anotace 

Práce se na počátku zabývá teoretickou rozvahou nad současnými poznatky z oblasti 

brownfieldů a urbanistické ekonomie. Dále jsou zmíněny teoretické metody měření vlivu brownfieldů 

na urbanistickou ekonomii sídla s tím, že tři metody jsou následně prakticky aplikovány na šest 

vybraných měst. Ze získaných poznatků jsou odvozeny obecné závěry, které jsou použitelné i pro 

ostatní města. 

Je zřejmé, že plochy brownfieldů ovlivňují urbanistickou ekonomii sídla velmi negativně. 

Z dostupných zdrojů však není známo, že by se v minulosti v podmínkách ČR někdo pokusil stanovit 

metodu či postup, jak tento vliv objektivně měřit. Práce tak navrhuje metodu analýzy městských 

rozpočtů, metodu měření neefektivně provozované dopravní a technické infrastruktury a s tím 

souvisejících nákladů a metodu matematického modelování. 

Cílem práce je tak zjistit, zda jsou tyto metody k uvedenému účelu použitelné, popř. která z nich 

je nejpřesnější a nejlépe aplikovatelná v praxi. 

 

Klíčová slova: brownfield, urbanistická ekonomie, městské rozpočty, výstavbové náklady, provozní 

náklady, matematický model. 

 

Abstract 

The work is focused on the theoretical balance sheet of current knowledge in the field of 

brownfield and urban economics. Theoretical methods for measuring of the brownfields impact on 

town urban economy are also mentioned there and three methods are applied then to almost six 

selected cities. The findings are summarized on the general conclusions applicable to other cities. 

It is obvious that brownfields affect urban areas economics very negatively. However, from the 

available sources, it is not known that anyone has ever tried to determine the method or process to 

objective measuring of this impact in the conditions of the Czech Republic in the past. So, the work 

proposes a method of municipals budgets analysis, a method of needlessly running transport and 

technical infrastructure measuring with the associated costs and the method of mathematical 

modelling. 

Determining whether these methods are useful for that purpose is the main aim of this work and 

then finding whichever of them is the most accurate and most applicable in practice as well. 

 

Keywords: brownfield, urban economy, municipals budgets, building costs, maintenance costs, 

mathematical model.  
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1 Úvod 

Opuštěné, devastované či nedostatečně využívané plochy, tedy tzv. brownfieldy1, jsou dnes 

součástí mnoha sídel. S jejich existencí je spojena řada problémů, ať už sociálních, zdravotních, 

environmentálních, či urbanistických.  

Ke vzniku brownfieldů vede celá řada různých příčin. Všechny však souvisí s celkovými 

společensko-ekonomickými změnami ve společnosti. Změny spočívají zejména ve změně orientace 

průmyslové výroby, úpadku těžkého průmyslu a naopak upřednostňování lehkého průmyslu 

s využíváním nových čistějších technologií, ve změně chování spotřebitelů a rozvojem obchodních 

center s možností nákupu „pod jednou střechou“ nebo ve změnách preferencí obyvatel při hledání 

vhodného bydlení [8]. Ke vzniku brownfieldů ve velké míře přispěly také privatizační procesy [32]. 

V zemích západní Evropy byly tyto změny registrovány již v průběhu 70. let minulého století, zatímco 

v ČR a dalších zemích bývalého východního bloku jsou tyto změny spojeny až s celkovou změnou 

politické situace na počátku 90. let. V našich podmínkách se navíc problematice brownfieldů 

zpočátku nevěnovala přílišná pozornost, neboť panovala iluzorní představa, že tyto plochy budou 

rychle k dispozici pro další využití a že je automaticky vstřebá trh. Záhy se však objevila celá řada 

problémů, které pro své řešení vyžadují komplexní a systematický přístup [25]. 

Revitalizace ploch brownfieldů a jejich opětovné začleňování do organismu města se jeví jako 

velmi aktuální úloha současného urbanismu, zejména v souvislosti s problematikou tzv. udržitelného 

rozvoje (aktuálně platný stavební zákon považuje za udržitelný takový rozvoj, který spočívá ve 

vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval 

podmínky života generací budoucích [40]). Celkový hospodářský vývoj společnosti nutně vede ke 

stálé nutnosti budovat nové stavby, což logicky zvyšuje tlak na zábor nových dosud nezastavěných 

ploch. Dochází tak k suburbanizaci a intravilán sídel se neustále zvětšuje. Množství nezastavěných 

pozemků, které často představují kvalitní zemědělský fond, je však omezené, a proto s nimi musí být 

nakládáno hospodárně. Jednou z cest jak této hospodárnosti dosáhnout je právě regenerace a 

opětovné využití opuštěných a zchátralých ploch. Regenerací brownfieldů se navíc velmi zlepší 

celková urbanistická ekonomie sídla, jejíž význam je vysvětlen dále. 

Zjednodušeně se dá říci, že urbanistická ekonomie se zabývá ekonomickým hodnocením vývoje, 

organizace a provozu města. Zkoumá tedy, zda je město vybudováno a provozováno ekonomicky 

efektivně, či zda jsou prostředky vynakládány nehospodárně. Cílem ekonomické zástavby by tak mělo 

být ubytování co největšího počtu obyvatel při zachování požadovaných standardů, jejich zaměstnání 

a poskytnutí nezbytných služeb na co nejmenší a nejkompaktnější ploše sídla. O celkové ekonomii 

zastavění pak rozhodují kritéria jako počet obyvatel na km2, náklady na dopravu v rámci sídla, 

náklady na vybudování a provoz sítí dopravní a technické infrastruktury, apod. [38]. 

Velmi negativní vliv brownfieldů na urbanistickou ekonomii sídla je tedy zcela zřejmý. Vzhledem 

k tomu, že brownfieldy představují vždy ekonomicky nedostatečně využívané plochy situované 

v drtivé většině případů uvnitř zastavěného území sídel (intravilánu), je logické, že tyto plochy velmi 

narušují celkovou kompaktnost sídla, což způsobuje zejména neúměrné prodlužování sítí dopravní a 

                                                           
1
 Slovo „brownfield“ lze ve spisovné češtině užívat jako nesklonný anglický tvar, popř. v počeštěné formě 

se skloňováním podle mužského rodu (brownfieldu, brownfieldem, apod.) [70]. V této práci bude užíván 

počeštěný tvar se skloňováním. 
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technické infrastruktury [8] a prodlužuje dojezdové časy mezi jednotlivými částmi sídla, což zvyšuje 

náklady na jeho celkový provoz. Každý brownfield tak představuje plochu, která je ve městě de facto 

zcela zbytečná. Brownfieldy navíc snižují celkovou atraktivitu místa, což často vede ke zhoršení 

celkového sociálního statusu místa a úbytku počtu obyvatel [42].  

Provedené inventarizace prokázaly, že plochy brownfieldů představují cca 3-20% zastavěného 

území našich sídel [8], kdy záleží na mnoha faktorech, jako např. velikost sídla, historický vývoj, vývoj 

průmyslové výroby, atd. Je tedy zjevné, že v ideálním případě by mohlo být zastavěné území každého 

sídla menší právě o plochu v současnosti obsazenou areály brownfieldů při zachování všech 

současných standardů. 

Všeobecně se uvádí, že regenerace brownfieldů je cca 1,5 – 2krát dražší než obdobná výstavba 

cestou novostavby na zelené louce [8]. Tento rozdíl je způsobený zejména existencí budov, které byly 

často vystavěny pouze k jednomu specifickému účelu (např. vysoká pec) a před novým rozvojem 

lokality je zpravidla nutná jejich demolice. Cenu regenerace brownfieldu může velmi negativně 

ovlivnit také existence staré ekologické zátěže vzniklé při minulém provozu, tedy tzv. kontaminace. 

Odstranění této zátěže (dekontaminace) pak opět nový rozvoj značně prodražuje, odhady nákladů na 

dekontaminaci průměrné znečištěné lokality se odhadují na 1800Kč na m2 [32], opět však záleží na 

mnoha faktorech jako je chemické složení kontaminantu, jeho koncentrace, míra škodlivosti apod. 

Tyto zvýšené ekonomické náklady na opětovný rozvoj ploch brownfieldů jsou pak velmi často 

hlavním argumentem soukromých developerů pro realizaci výstavby na zelené louce, nicméně je 

zřejmé, že tento postup je velmi nevhodný pro celkovou urbanistickou ekonomii sídla, protože při 

uvažování širších souvislostí a započítání všech nákladů, které s sebou přinese stavba na zelené louce, 

popř. nákladů, které se ušetří při regeneraci brownfieldu a dalších benefitů, může být v konečném 

důsledku regenerace brownfieldu ekonomicky výhodnější [32]. Proto by již ve fázi návrhu regenerace 

brownfieldu měl být brán v úvahu celkový udržitelný rozvoj a neměly by se preferovat pouze 

krátkodobé úspory [25].  

Při rozhodování o nových investicích by tak měly do úvah vstupovat jak samotné investiční 

náklady na pořízení popř. rekonstrukci samotné nemovitosti, tak i náklady na její budoucí provoz a 

případné odstranění (ty jsou podobné jak v případě novostavby tak regenerace brownfieldu), ale také 

náklady vyvolané novými nároky na stavby infrastruktury a na dopravu. Právě poslední skupina 

nákladů však není hrazena přímo investorem, ale podílí se na nich z větší části veřejný sektor 

(infrastruktura, MHD) a samotní uživatelé nemovitosti a ostatní obyvatelé sídla (individuální 

doprava). Z tohoto důvodu nejsou v drtivé většině případů tyto náklady při úvahách o investici brány 

v potaz. Je však otázkou, zda regenerace brownfieldů a její benefity dokáží vyvážit zvýšené výdaje na 

regeneraci brownfieldů. 
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2 Současný stav řešené problematiky 

Dříve než bude přistoupeno k samotnému výzkumu vlivu brownfieldů na urbanistickou ekonomii 

sídla, je potřeba uvést stručný přehled o současném stavu této problematiky. Na úvod je potřeba říci, 

že pozornost společnosti se postupně stále ve větší míře upíná k problematice brownfieldů, jejich 

inventarizaci, kategorizaci, apod., zatímco oblast urbanistické ekonomie je v posledních letech spíše 

upozaděna a příliš se o ní nemluví. Z uvedeného vyplývá, že podkladů a literatury k problematice 

brownfieldů je poměrně mnoho a je obtížné vybrat nejkvalitnější zdroje, naproti tomu publikací, 

které by se obšírněji věnovaly oblasti urbanistické ekonomie je velmi málo, a to jak u nás, tak 

v zahraničí.  

Co se týče přímého vztahu mezi existencí brownfieldů a urbanistickou ekonomií, není tento 

přímo řešen prakticky vůbec. Někteří autoři ve svých pracích na vztah brownfieldů a ekonomie sice 

narážejí, nicméně tito se spíše zaměřují na ekonomické aspekty samotné regenerace objektů 

brownfieldů [28], analyzují základní ekonomické ukazatele (např. HDP, nezaměstnanost, kupní sílu 

obyvatelstva) ve vztahu k množství brownfieldů v určitém území [59], navrhují metodiky zařazení 

brownfieldů do kategorií A, B a C (viz dále) a v dílčích ukazatelích metodik uvádějí ekonomické údaje 

(např. průměrné ceny pozemku vzhledem k poloze brownfieldu) [15], popř. tyto metodiky ověřují na 

praktických příkladech [56]. V dostupné literatuře [23,28] se lze setkat také s konstatováním, že 

existence brownfieldů přispívá k rozšiřování půdorysů našich měst, což vyvolává zvýšené nároky (a 

tedy i náklady) na dopravní a technickou infrastrukturu, zvyšuje zatížení automobilovou dopravou, 

což není ekonomické, nicméně v dostupných databázích a informačních zdrojích nebyla nalezena 

publikace, která by se zabývala metodou přímého vyčíslení vícenákladů, které jsou v provozu města 

vyvolány existencí brownfieldů. 

Situace je velmi podobná také v zahraničí. V dostupných databázích vědeckých článků (Scopus, 

Web of Science, EBSCO…) bylo nalezeno několik publikací, které se dotýkají vztahu ekonomie a 

brownfieldů, nicméně žádný z nich není na tuto oblast přímo zaměřen. U zahraničních prací se navíc 

často lze setkat s problémem toho, co je ještě za brownfield považováno a co už ne. U autorů ze 

Spojených států amerických [4, 57] se lze často setkat s tím, že se úvahy opírají o kontaminaci lokalit 

a autoři se snaží vyčíslit nárůst ceny regenerace brownfieldu v důsledku existence znečištění 

horninového prostředí a následně uvést možnosti, jak tento problém řešit (např. uvádějí možné 

dotační zdroje včetně podmínek jejich čerpání), popř. poukazují na fakt, že regenerací brownfieldů 

v porovnání s novostavbou na zelené louce se zkrátí přepravní časy v rámci města [6], s čímž souvisí 

také nižší produkce zplodin a skleníkových plynů [17]. Zároveň dojde ke snížení množství odváděných 

dešťových vod. Vše je spojeno s úsporou nákladů [20], u těchto údajů však chybí přesnější finanční 

vyčíslení úspor. Další skupina článků, např. [76], je pak zaměřena na souvislost rychlosti regenerace 

brownfieldů a aktuální ekonomické situace v regionech. Z jejich závěrů vyplývá, že v dobách 

ekonomického růstu je regenerace brownfieldů rychlejší a opuštěných ploch ubývá, zatímco v období 

ekonomické recese je, s jistým zpožděním, trend opačný. Někteří pak uvedenou problematiku spojují 

s risk analýzou regenerace brownfieldů – v rámci rizik upozorňují na to, že zisk (i finanční) jednoho 

může znamenat ztrátu druhého a z tohoto pohledu je nutno přistupovat i k regeneracím brownfieldů 

a regenerace posuzovat komplexně [18]. 

Následující text této kapitoly je tak rozdělen do dvou hlavních částí. První z nich pojednává o 

nejdůležitějších poznatcích z oblasti brownfieldů, druhá pak o základním předmětu urbanistické 
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ekonomie. Tam, kde je to možné a vhodné, jsou doplněny souvislosti a vazby mezi oběma skupinami 

poznatků. 

2.1 Charakteristika brownfieldů 

Na úvod této podkapitoly je potřeba nejdřív definovat samotný pojem brownfield. Bohužel, 

tento pojem nemá dosud všeobecně přijímanou definici, což je způsobeno zejména 

multidisciplinárním charakterem problematiky, kdy na ni každý obor nahlíží z jiného úhlu a vytváří si 

tedy definici uzpůsobenou svým potřebám. Doslovný překlad, tedy „hnědé pole“, vychází 

ze satelitního snímkování území provedeného v 70. letech v USA, kdy na těchto snímcích měly 

opuštěné a devastované plochy hnědou barvu a byly tedy nazvány „brownfields“. V literatuře se však 

lze setkat i s jiným označením těchto ploch, např. second-hand land, PDL (Previously Developed Land) 

nebo greyfield [16]. Pojem brownfield se však během let stal mezi odbornou veřejností všeobecně 

přijímaným a ostatní termíny se tak vyskytují spíše zřídka.  

V našich podmínkách byly zejména v 90. letech zaznamenány pokusy o nalezení českého 

ekvivalentu slova brownfield (např. dříve využívaná urbanizovaná území, deprimující zóny, narušené 

pozemky). Nepodařilo se však najít stejně výstižný jednoslovný pojem, a tak i u nás zdomácněl pojem 

brownfield. Výhodou tohoto mezinárodního pojmu je snazší orientace v zahraničních informačních 

zdrojích, které se touto problematikou zabývají [8]. Pro zajímavost, ve slovenské odborné literatuře 

se lze setkat s termínem „hnedý park“ [53] a v Polsku se dodnes plochy brownfieldů označují jako 

„tereny poprzemysłowe“, což souvisí s historickým náhledem na věc, kdy jako brownfieldy byly 

označovány výlučně plochy průmyslového charakteru. Dnes se však hovoří o celé řadě dalších typů 

brownfieldů, viz dále.  

V souvislosti s brownfieldy se můžeme setkat ještě s pojmy greenfield (dosud nikdy nezastavěné 

území, tzv. panenská půda), či blackfield (extrémně znečištěné plochy přímo ohrožující zdraví či život 

obyvatel) [11].  

Někteří autoři navíc nabývají dojmu, že pojem brownfield je v očích odborné veřejnosti a 

potenciálních investorů silně spojen s problémy a překážkami. Již samotné slovo „brownfield“ tak 

může investora odradit od vložení prostředků do konkrétního projektu. Tito autoři tak doporučují 

označovat tyto projekty jako „znovuvyužití již urbanizovaných území“ [8]. 

Dnes nejpoužívanější definicí slova brownfield je ta, která byla vytvořena v rámci sítě CABERNET2 

[9]. Tato definice říká, že brownfieldy jsou plochy, které: 

 jsou dotčeny předcházejícím využitím, 

 jsou zchátralé nebo nedostatečně využívané, 

 nacházejí se převážně v urbanizovaném území, 

 potřebují určitou intervenci, aby mohly být opět smysluplně využívány, 

 mohou mít problémy s kontaminací. 

Obdobně definuje brownfield MPO. Jeho definice říká, že brownfield je nemovitost (pozemek, 

objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako 

                                                           
2
 Název vychází ze zkratky anglických slov Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration 

Network. Jedná se o evropskou expertní síť zaměřenou na komplexní řešení problémů spojených s existencí 

brownfieldů. 
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pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze vhodně a 

efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace [48]. Podobně se k definici staví také 

např. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, která říká, že brownfieldy jsou stavby a pozemky, 

které z nejrůznějších důvodů pozbyly svou původní funkci, zůstávají opuštěné, či nedostatečně 

využité (podvyužité). Snadněji a rychle podléhají zkáze, fyzicky i ekonomicky negativně ovlivňují 

(deprimují) okolí. K důsledkům původní činnosti (výroba, těžba, doprava, skladování…) zpravidla patří 

i riziko ekologické zátěže [48]. 

Pro potřeby této disertační práce bude používána definice, která byla vytvořena v rámci sítě 

CABERNET.  

2.1.1 Kategorizace brownfieldů 

Pro lepší uchopení celé problematiky byla vytvořena kategorizace brownfieldů, podle které je 

možno zachytit „problémovost“ jednotlivých devastovaných objektů a ploch. Jedná se o následující 

kategorie: 

Kategorie A – brownfieldy jejichž regenerace je ekonomicky výhodná. Jedná se o plochy, jejichž 

náklady na revitalizaci jsou nižší v porovnání s budoucími výnosy z nového využití (např. prodej nebo 

pronájem). Takové brownfieldy jsou tedy atraktivní pro soukromé investory, jejich revitalizace se 

ekonomicky vyplatí a není tedy nutný zásah veřejného sektoru. Brownfieldy v této kategorii zpravidla 

nemají vážnější problémy s kontaminací. Tyto objekty nepředstavují v území tak výrazný problém, 

neboť jsou regenerovány poměrně rychle. V anglicky psané literatuře se tyto plochy označují jako 

„whitefields“ [58, 75]. 

Kategorie B – brownfieldy na hranici ziskovosti. Brownfieldy jsou charakteristické jistou 

nákladovou mezerou a rozdíly mezi náklady na regeneraci a budoucími výnosy jsou velmi malé. Nízká 

ziskovost tak odrazuje soukromé investory. Tyto brownfieldy jsou tak často regenerovány díky 

spoluprací veřejného a soukromého sektoru, kdy úlohou veřejného sektoru je projekt částečně 

spolufinancovat, překlenout tak onu nákladovou mezeru a zvýšit ziskovost regenerace brownfieldu 

pro soukromého investora. Někdy se tyto plochy označují jako „greyfields“ [16, 75]. 

Kategorie C – brownfieldy, jejichž regenerace je zcela ekonomicky nevýhodná. Brownfieldy v této 

kategorii jsou pro soukromé investory zcela neatraktivní v důsledku vysoké ceny regenerace a 

předpokládaných nízkých zisků z nového využití. Velmi často se jedná o plochy kontaminované. 

Revitalizace takových brownfieldů je tak většinou úkolem veřejného sektoru a ekonomické hledisko 

zde nehraje primární roli [75]. 

Kategorizaci přehledně znázorňuje Obr. 1. 

 

Obr. 1 – Schéma kategorizace brownfieldů, zdroj:  [75] 



Vliv brownfields na urbanistickou ekonomii sídla Současný stav řešené problematiky 

 

 6 

Někteří autoři hovoří ještě o kategorii D, kam jsou zařazovány brownfieldy v natolik špatném 

stavu, že jejich existence přímo ohrožuje zdraví a životy obyvatel. Tyto plochy jsou někdy označovány 

také jako „blackfields“ [16]. 

Nevyřešenou otázkou zatím zůstává pouze všeobecně přijímaná metodika a soubor kritérií pro 

zařazení konkrétního brownfieldu do té či oné skupiny, byť návrhů již byla publikována celá řada. 

Většina autorů se však shoduje na tom, že jedním z rozhodujících faktorů, které ovlivňují možnosti 

dalšího využití brownfieldu, je jeho poloha. 

2.1.2 Druhy brownfieldů 

Dle původního účelu staveb rozlišujeme brownfieldy na: 

 průmyslové – nejčastější případ staveb brownfieldů ve větších městech. Tyto brownfieldy 

většinou zabírají rozsáhlé plochy našich měst a v jejich struktuře tak představují významný 

problém. Průmyslové objekty se v minulosti budovaly pro dlouhodobou a velkoobjemovou 

produkci, proto jsou pro ně charakteristické velké plošné rozměry a použití kvalitních 

konstrukcí [55]. Z hlediska jejich regenerace je poměrně důležité, zda se jedná o brownfieldy 

po těžkém či lehkém průmyslu. Rozdíl spočívá v tom, že stavby těžkého průmyslu byly 

většinou vybudovány pouze pro jeden konkrétní specifický účel (např. důlní areál) a vymyslet 

pro ně nové využití je tedy velmi obtížné, ne-li nemožné. Tyto stavby se většinou buď 

zrekonstruují a stanou se dokladem historického vývoje techniky anebo se zcela odstraní 

[21]. I v našich podmínkách však již registrujeme velmi tvůrčí, originální a úspěšné revitalizace 

původně jednoúčelových staveb (např. přestavba bývalého vodojemu na penzion s restaurací 

v Bohumíně či přestavba původního plynojemu na multifunkční aulu GONG v Dolní oblasti 

Vítkovic). V případě opuštěných areálů lehkého průmyslu se nové využití hledá lépe. Většinou 

se jedná o velké otevřené prostory halového typu (např. staré textilky), do kterých je možné 

umístit buď novu výrobu, popř. tyto prostory přestavět pro komerční využití či jako loftové 

byty. 

V prostředí Moravskoslezského kraje se často setkáváme s opuštěnými objekty po důlní 

těžbě, která navíc silně ovlivnila ráz okolní krajiny. Zatímco revitalizaci krajinných struktur řeší 

aktuálně platný horní zákon3 a tato tak postupně probíhá, otázka regenerace a opětovného 

využití samotných důlních objektů není v řadě případů dosud uspokojivě vyřešena. 

Na tomto místě je potřeba podotknout, že představa návratu průmyslových brownfieldů 

k výrobní činnosti se ukázala jako téměř nereálná. Dnešní průmyslové aktivity mají jiný 

charakter, než tomu bylo v minulosti, a řada průmyslových brownfieldů se pro regeneraci 

k výrobním účelům ukázala jako nevhodná. Zajímavou alternativou je tak využití industriální 

architektury k vybudování netradičních veřejných prostorů spojených s bydlením a 

občanskou vybaveností, příkladem může být revitalizace starých liverpoolských doků [16]. 

 zemědělské – specifický případ brownfieldů charakteristický zejména pro menší sídla do 2000 

obyvatel. Vznik těchto brownfieldů souvisí s faktem, že vesnice byly historicky vždy centry 

aktivit primárního hospodářského sektoru a především zemědělství. V souvislosti 

s poválečnými změnami našeho politického uspořádání došlo ke kolektivizaci zemědělství a 

vzniku tzv. Jednotných zemědělských družstev, jejichž produkce se neřídila tržními zákony, 

ale centrálně stanovovanými plány produkce. Po revoluci však tato družstva zanikla a 

                                                           
3
 zákon č. 44/1988 Sb., Horní zákon v platném znění 
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zemědělskou produkci převzali soukromí zemědělci, většinou s vlastním zázemím. Mnoho 

staveb bývalých JZD tak bylo opuštěno a dnes tvoří pouze připomínku kolektivizace 

zemědělství [66]. Nutno dodat, že tyto brownfieldy v malých obcích představují velmi výrazný 

problém, neboť zabírají relativně velkou část zastavěného území konkrétní obce, silně 

narušují její strukturu a celkovou image a obce většinou ze svých poměrně malých rozpočtů 

nemohou vyčlenit potřebné částky na rekonstrukce těchto objektů [69, 74].  

Zajímavou alternativu využití tohoto typu brownfieldů nabízí Kadeřábková [25]. Vzhledem 

ke stále rostoucí preferenci obnovitelných zdrojů energie někteří zemědělci omezují produkci 

potravin a upřednostňují produkci energeticky využitelné biomasy. Zemědělské brownfieldy 

pak mohou být využity k umístění technologických zařízení, která jsou schopna biomasu 

zpracovat a vyrobit z ní elektrickou energii nebo teplo. V tomto případě se pak ale jako 

poměrně obtížná jeví další distribuce těchto energií potenciálním koncovým zákazníkům. 

 vojenské – brownfieldy, které vznikly v souvislosti s restrukturalizací armády na našem území. 

Zatímco v minulosti byla v každém větším vojenském městě vojenská posádka či kasárna, 

dnes jsou tyto objekty opuštěné a to zejména díky kompletní profesionalizaci české armády, 

zrušení základní vojenské služby a z toho plynoucí centralizaci armádních složek. 

Mezi vojenské brownfieldy můžeme zařadit rovněž opuštěné části vojenských újezdů. Tyto 

brownfieldy jsou specifické tím, že často vyžadují speciální pyrotechnickou dekontaminaci a 

až na výjimky jsou situovány poměrně daleko od obydlených oblastí [27].  

Velmi specifickým typem vojenských brownfieldů v našem pohraničí jsou opuštěné pěchotní 

sruby. Ty byly vybudovány před 2. sv. válkou na obranu našich hranic a paradoxem je, že 

nikdy nebyly vojensky využity. Jejich specifikem jsou masivní nosné konstrukce tvořené 

několikametrovými vrstvami železobetonu a jejich demolice je tak prakticky nemožná. 

Některé z nich jsou vojenskými nadšenci postupně renovovány do původního stavu a 

zpřístupněny veřejnosti, většina z nich však nové využití nenašla a vzhledem ke svému pouze 

provizornímu zabezpečení mohou představovat nebezpečí pro své okolí. 

 dopravní – brownfieldy staveb dopravní infrastruktury. Vznik tohoto druhu brownfieldu 

v některých případech úzce souvisí s ukončením provozu průmyslových závodů. Jedná se o 

staré železniční vlečky, které se využívaly k zásobování průmyslu nebo např. dopravní 

terminály, které sloužily k dopravě zaměstnanců do velkých závodů. Druhou velkou skupinu 

dopravních brownfieldů tvoří zchátralé objekty podél železničních tratí – opuštěná kolejiště, 

výpravní a nádražní budovy. Jejich vznik souvisí především se zaváděním moderních 

technologií do provozu a řízení železniční dopravy a původní drážní budovy jsou tak dnes 

nevyužívané a chátrají [31]. Vzhledem k jejich těsnému sousedství se železnicí a také dosud 

trvajícím majetkovým sporům mezi Českými drahami a Správou železniční dopravní cesty je 

jejich využití k jinému účelu velmi problematické [8]. Na druhou stranu liniové dopravní 

brownfieldy zvyšují prostupnost krajiny pro živé organismy a bylo prokázáno, že okolí 

opuštěných liniových staveb nabízí velkou biodiverzitu [19]. 

 rezidenční – opuštěné a zchátralé stavby původně sloužící k bydlení. S těmito typy 

brownfieldů se velmi často setkáváme v oblastech, jejichž průmyslová základna byla 

v minulosti orientována jednostranně, většinou na těžký průmysl (v ČR se jedná zejména  o 

Mostecko a Ostravsko). Tyto oblasti prošly v minulosti masivním vývojem doprovázeným 

mohutnou bytovou výstavbou. Počet obyvatel v těchto oblastech tak poměrně rychle 

narůstal. V průběhu času však změny poptávky po průmyslovém zboží způsobily úpadek 
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dominantního průmyslového odvětví, což mělo za následek uzavírání výrobních objektů a 

objektů doprovodné infrastruktury, ztrátu zaměstnání pro mnoho lidí a jejich stěhování 

jinam. Počet obyvatel těchto oblastí tak velmi poklesl, s čímž je spojen logický pokles 

množství obydlených bytů a vznik brownfieldů [73].  

Jistou nevýhodou rezidenčních brownfieldů je fakt, že jsou málokdy součástí inventarizace 

brownfieldů a je tedy velmi obtížné získat alespoň orientační představu o jejich počtu a stavu. 

Tato situace je způsobena tím, že většina prováděných inventarizací má stanovený plošný 

limit (většinou mezi 0,5 – 1ha), od kterého zchátralé stavby do inventarizace vstupují, 

inventarizují se tak pouze ty nejvýznamnější brownfieldy. Rezidenční brownfieldy tohoto 

plošného rozsahu často nedosahují [75]. Naopak výhodou rezidenčních brownfieldů je pak 

poměrně malá pravděpodobnost přítomnosti kontaminace horninového podloží. 

 komerční – brownfieldy jako pozůstatky komerčních aktivit. Vznik tohoto typu brownfieldů 

opět souvisí s celkovým vysidlováním měst a obcí, neboť komerční prostory takto přicházejí o 

své zákazníky a tedy i zisky. Druhou příčinou je pak tzv. komerční suburbanizace (k 

suburbanizaci blíže v podkap. 2.2.6.1). 

 nedokončené objekty – specifický příklad brownfieldu. Jedná se o rozestavěné nedokončené 

objekty, na jejichž finalizaci nemá původní investor prostředky. Tyto objekty pak velmi 

dlouho připomínají bývalou investiční aktivitu v daném místě. Typickým příkladem je 

nedokončený železobetonový skelet naproti ostravského Kulturního domu města Ostravy, 

který je už několik desítek let ostudou města. 

 sociální – kompletně devastovaná území většího rozsahu. Tyto brownfieldy vznikají většinou 

v důsledku postupné ztráty sociálního statutu lokality popř. v důsledku přírodních katastrof. 

Příkladem může být téměř 40 ha velká plocha v ostravské části Hrušov. Její současný stav je 

způsoben jednak postupnou koncentrací sociálně slabších obyvatel v minulosti, ale hlavně 

katastrofálními povodněmi, které území zasáhly v roce 1997. 

 další specifické brownfieldy – např. brownfieldy lázeňské, školské, církevní, opuštěné zábavní 

areály, potenciální brownfieldy [22], atd. 

2.1.3 Problémy spojené s existencí brownfieldů 

Jak již bylo uvedeno, existence brownfieldů představuje významný urbanisticko-ekonomický 

problém ve struktuře dnešních sídel. Existence brownfieldů však způsobuje celou škálu dalších potíží. 

Jedná se zejména o problémy: 

 sociální – Opuštěné a zchátralé stavby vzhledem ke svému stavu lákají lidi ze sociálně slabších 

vrstev, kteří v nich často nalézají útočiště. Jedná se o různé bezdomovce, sběrače kovů, 

squattery, apod. Tito lidé většinou dále zhoršují celkový stav objektu, navíc velmi často 

přispívají ke zvýšení kriminality v místě, čímž se celý problém pouze dále prohlubuje. 

 environmentální – Některé brownfieldy mají zřejmé či pravděpodobné problémy 

s kontaminací. Celková dekontaminace lokality pak značně prodražuje celkovou regeneraci. 

Navíc kontaminace představuje velké nebezpečí v případě, že se kontaminant 

prostřednictvím média (nejčastěji pohyb vzduchu a podzemní vody) dostane mimo území 

samotného brownfieldu a ohrožuje pak okolní prostor [75]. 

 zdravotní – Brownfieldy představují zdravotní riziko jednak výše zmíněnou možností rozšíření 

kontaminantu do okolí a jeho neúmyslné ingesce uživateli lokality a jednak možností přímého 
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zranění obyvatel v případě, že brownfield těsně sousedí s veřejným prostorem a je v natolik 

špatném stavebně-technickém stavu, že z něj odpadávají kusy konstrukcí (např. omítky, atiky, 

římsy, atd.). V obou případech je nutno sjednat okamžitou nápravu [51]. 

 estetické – Většina dlouhodobě opuštěných staveb svým vzhledem velmi snižuje celkovou 

image místa a silně narušuje celkovou atraktivitu. Tato situace je obzvlášť problematická 

v případech, kdy se brownfieldy nacházejí u hlavních dopravních vstupů do města a jsou tak 

jedny z prvních objektů, které návštěvník při příjezdu do města vidí [74]. Nutno ovšem dodat, 

že se jedná o spojité nádoby a celkový úpadek lokality způsobený např. koncentrací 

problémových obyvatel nebo viditelným nadzemním vedením technické infrastruktury 

způsobuje její celkovou devalvaci, což může vést až ke vzniku dalších brownfieldů [30]. 

Jak uvádí Koudela [27], na žádný z těchto problémů není většinou při přípravě ÚPD brán zřetel, 

což vede k situaci, kdy v územním plánu má konkrétní plocha sice navržené určité využití, nicméně 

reálně je plocha nevyužitelná. 

2.1.4 Výhody objektů brownfieldů 

Jak již bylo v předchozím textu naznačeno, okolností, které by dokázaly favorizovat regeneraci 

ploch brownfieldů před výstavbou na zelené louce, není mnoho. Nejčastěji se uvádí následující: 

 existence dopravní a technické infrastruktury – Vzhledem k tomu, že se většina brownfieldů 

nachází v intravilánu sídel, jsou tyto plochy napojeny na stavby dopravní a technické 

infrastruktury, kterou tak není nutné budovat od začátku. V některých případech je však stav 

této infrastruktury špatný a její využití pro nový záměr problematické. 

 možnost rozvoje hustě zastavěných oblastí – V případě nutnosti vybudovat novou stavbu 

v konkrétní hustě zastavěné oblasti (např. městském centru) může být revitalizace 

brownfieldu jedinou možností, jak tohoto cíle dosáhnout [54]. Regenerace brownfieldů navíc 

umožňuje zpřehlednit a celkově zlepšit urbanistickou strukturu sídla narušenou mnohdy 

z historických důvodů (např. přestavba průmyslových oblastí v centrech měst, vytvoření 

občanské vybavenosti celoměstského či regionálního významu, atd.) [27]. 

 možnost získat na projekt dotaci z veřejných rozpočtů – Některé dílčí části revitalizací 

brownfieldů je možno spolufinancovat z prostředků veřejné správy. Tyto prostředky jsou 

poskytovány zejména v rámci dotačních programů MPO, MMR a MŽP (v případě, že je objekt 

kulturní památkou, také MK) a regionálních operačních programů financovaných EU. 

2.1.5 Problémy opětovné revitalizace brownfieldů 

Jako hlavní problém revitalizace opuštěných ploch se ve většině případů jeví nedostatek 

finančních prostředků. V řadě případů tomu tak skutečně je, nicméně z literatury je známo mnoho 

příkladů, kdy byl projekt zasypán penězi a výsledek přesto není příliš uspokojivý [8]. Mezi dalšími 

bariérami rozvoje brownfieldů jsou nejčastěji uváděny následující: 

 majetkové poměry – V případě, že je objekt brownfieldu v soukromém vlastnictví, neexistuje 

prakticky žádný nástroj, jak přimět vlastníka, aby zjednal nápravu (s výjimkou případů, kdy je 

opuštěná stavba prohlášena kulturní památkou či již přímo ohrožuje zdraví a život okolních 

obyvatel). Může tak nastat situace, kdy např. má vlastník trvalé bydliště v zahraničí a 

vlastnictví a údržba vzdáleného objektu ho „netíží“. Situace se může ještě zkomplikovat 

v případě vlastnictví jedné nemovitosti několika osobami, kdy s investicemi musí souhlasit 

všichni a většinou se na nich také příslušným dílem podílet. V případě, kdy jeden z vlastníků 
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s investicí nesouhlasí, je situace prakticky neřešitelná a do konkrétního objektu pak není 

investováno i několik desítek let.  

 neexistence jednotné databáze brownfieldů – Aby bylo možné problém regenerace 

brownfieldů efektivně řešit, je nejprve potřeba znát jeho rozsah. Tomu by napomohla 

jednotná databáze brownfieldů na našem území. Obce v ČR však podobnou databázi na svém 

území buď nemají vůbec, nebo v lepším případě databáze existují, nicméně jsou zpracovány 

v každé obci dle různých pravidel (např. určení co je ještě brownfield a co už ne, různá 

minimální plocha brownfieldů, které do databáze vstupují, rozdílná struktura zjištěných 

informací, apod.). Tyto databáze jsou pak mezi sebou prakticky neporovnatelné [74]. 

Problematické je pak také zveřejňování takových databází, neboť vlastník musí s označením 

své nemovitosti za brownfield souhlasit. Toto se ne vždy daří, jako příklad lze uvést 

vyhledávací studii vládní agentury CzechInvest (viz dále), v rámci které bylo evidováno více 

než 2000 brownfieldů, nicméně ve veřejně přístupné databázi4 jich je dnes pouze něco málo 

přes 500 [2]. Při tvorbě databází brownfieldů si lze částečně pomoci zpracovanou databází 

starých ekologických zátěží5. Problém je však v tom, že ne každý brownfield musí zahrnovat 

starou ekologickou zátěž, stejně tak každá ekologická zátěž nemusí být nutně součástí 

brownfieldu [27]. 

 nedostatečné know-how – Vzhledem k tomu, že problematika brownfieldů je u nás stále 

relativně mladá, existuje zřejmý nedostatek odborníků, kteří by se touto problematikou 

zabývali a měli s ní dlouhodobé zkušenosti. V tomto ohledu se jeví jako nezbytné 

spolupracovat s odborníky zejména ze západní Evropy a Severní Ameriky, kde mají v tomto 

ohledu mnohem více praktických znalostí. Inspirativní může být i výměna informací mezi 

odborníky měst, které v minulosti prošly podobným historickým vývojem. V případě Ostravy 

přicházejí v úvahu města Košice, Katowice, Miskolc a Linec [34]. Všechna tato města 

prodělala poměrně prudký rozvoj díky rozsáhlému rozšíření těžkého průmyslu a dnes tedy 

řeší obdobné rozvojové problémy včetně existence brownfieldů. Zatímco Ostravu, Katowice, 

Košice a Miskolc spojuje rovněž velmi podobný vývoj z hlediska politické situace, řešení 

problematiky v rakouském Linci by mohlo poskytnout náhled přístupu k tomuto problému ve 

městě, které nikdy nebylo ovlivněno direktivním politickým uspořádáním.  

 zjevná multidisciplinarita řešení – Řešení problematiky brownfieldů není pouze otázkou 

urbanistickou, ale jsou potřeba i znalosti z oblastí věd ekologických, ekonomických, sociálních 

a mnoha dalších. Pro efektivní regeneraci brownfieldů je tedy nutno zapojit celou řadu 

odborníků a zajistit efektivní předávání informací mezi nimi [54]. 

 nedostatečná institucionální podpora – V současnosti neexistuje všeobecný legislativní rámec 

regenerace brownfieldů, dokonce česká legislativa pojem „brownfield“ vůbec nezná! V ČR 

byla vydána „pouze“ Národní strategie regenerace brownfieldů [48] (viz dále), v současnosti 

probíhá její aktualizace. 

 zřejmý nezájem veřejnosti – V našich podmínkách se lze často setkat s tím, že široká 

veřejnost není příliš angažovaná ve věcech, které se jí přímo nedotýkají. V případě 

brownfieldů tak veřejnost vnímá tyto plochy ve svém okolí, nicméně za několik let si na jejich 

existenci zvykla a brownfieldy se pro ně staly běžnou součást prostředí [21]. Přitom aktivizace 

                                                           
4
 dostupné online na www.brownfieldy.cz/seznam-brownfieldu/ 

5
 Dostupné online na http://kontaminace.cenia.cz 
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veřejnosti by logicky mohla vyústit v tlak na lokální politickou reprezentaci a přispět tak 

k nastartování procesu regenerace. Názor veřejnosti je navíc velmi důležitý v úvahách o 

budoucím využití konkrétní plochy, neboť v případě, že má veřejnost možnost 

spolurozhodovat o budoucím rozvoji, popř. se i podílet na samotné realizaci, má pak 

k takovému místu hlubší vztah a je méně lhostejná. Tento postup je běžný např. ve Velké 

Británii [16]. 

 vysoký počet uchazečů o investice veřejného sektoru – Většina obcí ve snaze zvýšit své 

daňové příjmy vymezuje na svém okraji stále nové zastavitelné plochy určené především pro 

bydlení a lehkou výrobu. Vzhledem k vysoké nabídce těchto ploch klesá jejich cena, což jen 

dále motivuje investory k výstavbě na zelené louce. 

 technologické změny – Tento problém se týká především průmyslových brownfieldů. Výrobní 

technologie se neustále vyvíjejí a řada z nich má stále větší nároky na prostor. Řada 

brownfieldů je tak pro průmyslové využití prostě příliš malá [26]. 

 omezení legislativního charakteru – Jako překážka rozvoje brownfieldů je někdy vnímána 

např. striktní ÚPD, která vymezuje pouze úzký rámec potenciálního využití. Pokud se pak 

investor se svým projektem do tohoto rámce „nevejde“, nemá možnost brownfield 

regenerovat, byť by byl projekt životaschopný. Omezení vyplývají také ze současných 

hygienických a environmentálních norem, které omezují využití pozemků v dosahu obytných 

nebo rekreačních zón [27]. Konečně jistou komplikaci představuje také regenerace 

památkově chráněných opuštěných objektů. 

2.1.6 Institucionální podpora 

Veřejná sféra se na regeneraci brownfieldů podílí buď přímo finančně anebo vytvářením 

vhodných legislativních dokumentů, informačních materiálů, brožur, popř. přímým poradenstvím 

soukromým investorům [27]. Informace o českém legislativním prostředí v souvislosti s regenerací 

brownfieldů a přehled souvisejících vládních dokumentů uvádějí následující podkapitoly. 

2.1.6.1 Legislativní dokumenty 

Jak již bylo uvedeno v předchozí podkapitole, česká legislativa bohužel nezná pojem 

„brownfield“ a tedy neexistuje ani žádný zákon, který by se této problematiky přímo dotýkal. Situace 

je poměrně paradoxní, neboť prokazatelně už v roce 2003 se objevovaly hlasy, které důrazně volaly 

po přijetí takové legislativy [27, 55], nicméně ani po 12 letech není situace o mnoho lepší. Jistý 

náznak můžeme nalézt pouze v jedné z prováděcích vyhlášek stavebního zákona (vyhláška č. 

500/2006 Sb. v platném znění), která uvádí, že součástí podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje 

území, který je součástí ÚAP, je mj. rozbor ploch k obnově nebo opětovnému využití 

znehodnoceného území, popř. starých zátěží území a kontaminovaných ploch (body 4. a 64. přílohy A 

vyhlášky).  

2.1.6.2 Vládní dokumenty 

V této oblasti je již situace o něco příznivější a vládních dokumentů, které alespoň částečně řeší 

problematiku brownfieldů je hned několik, nemají však legislativní charakter. Jedná se o následující 

dokumenty: 

 Národní strategie regenerace brownfieldů (vydává MPO) [48] – Strategie ve svém úvodu 

zmiňuje odhad počtu brownfieldů, který vychází z vyhledávací studie provedené agenturou 

CzechInvest v letech 2005-2007 [2].  
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V další části jsou pak zmíněny nejdůležitější obecné poznatky týkající se brownfieldů a 

příklady zahraničních přístupů k řešení problematiky brownfieldů. Dále strategie zmiňuje své 

střednědobé a dlouhodobé cíle a způsoby jejich zajištění. Za střednědobé cíle považuje 

maximalizaci využití dostupných evropských prostředků pro regeneraci brownfieldů, jejich 

využití zejména k neprůmyslovým účelům a rozvoj vzdělávání v této oblasti. Z dlouhodobých 

cílů stojí za zdůraznění snížení celkového počtu brownfieldů a prevence jejich vzniku. Dále je 

uvedena nutnost spolupráce zainteresovaných státních institucí a možnosti spolufinancování 

regenerací brownfieldů z veřejných prostředků, tyto jsou však zpracovány pro programovací 

období 2007-2013 a některé z nich už tak nejsou aktuální. V dalším textu pak strategie uvádí 

informace o podnikatelském, životním a právním prostředí v souvislosti s problematikou 

brownfieldů, dále se zabývá územní problematikou a problematikou vzdělávání a osvěty a 

vše je zakončeno očekávanými dopady navržených řešení. 

 Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (vydává RVUR ve spolupráci s MŽP) [50] – Tento 

dokument se ve svém úvodu zabývá obecně udržitelným rozvojem, jeho cíli a základními 

tématy. Byť zde není problematika brownfieldů přímo zmíněna, některé z cílů (zejména 

ochrana životního prostředí a ekonomická prosperita) a témat (hlavně udržitelná doprava, 

udržitelná spotřeba a veřejné zdraví) se jí nepochybně týkají. Dále je vize udržitelného 

rozvoje rozdělena do pěti prioritních os, přičemž problematiky brownfieldů se týká prioritní 

osa č. 3 – Rozvoj území. V jejím úvodním popisu je zmíněno, že brownfieldy dnes znamenají 

hrozbu pro své okolí, ale zároveň také určitý rozvojový potenciál a prostor pro rozvoj dalšího 

podnikání. Výhody nového využití brownfieldů pak tento rámec vidí mj. ve zvýšení příjmů a 

rozproudění ekonomiky v území, přilákání investorů a zatraktivnění lokality. V cílech této 

rozvojové osy je pak uvedeno, že mají být podporovány projekty zaměřené na revitalizaci a 

změnu funkčního využití vybraných městských částí, na celkové řešení dopravy, na péči o 

životní prostředí ve městech a na podporu zdravého městského životního stylu. Další 

opatření mají směřovat do revitalizace a humanizace obytných čtvrtí, obnovy a revitalizace již 

jednou urbanizovaných území a revitalizací středů měst. Další cíl se pak zmiňuje o 

hospodárném využívání zastavěného území a ochraně nezastavěných a nezastavitelných 

ploch, kde je uvedeno, že jedním z opatření k dosažení uvedeného cíle je upřednostňování 

využití brownfieldů před výstavbou na zelené louce a tím předejití neúměrného rozpínání 

měst. 

 Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (vydává MMR) [47] – Tato strategie ve svém 

úvodu podrobně analyzuje současnou situaci a rozvojový potenciál jednotlivých regionů v ČR 

na základě několika hledisek (např. podíl HDP na obyvatele, migrační saldo, míra 

nezaměstnanosti, míra znečištění životního prostředí, atd.). Ve výsledcích těchto analýz je 

uvedeno, že stále existují staré ekologické zátěže plynoucí z nedostatečného řešení 

problematiky brownfieldů v minulosti a že tyto zátěže je nutno urychleně řešit a navrátit je 

prospěšnému využívání. V návrhové části je pak zmíněno několik prioritních oblastí pro 

regionální politiku. Brownfieldů se pak týká prioritní oblast 3 – Environmentální udržitelnost, 

priorita P. 6 – Ochrana a udržitelné využívání zdrojů v regionech a opatření 6.1 Odstraňování 

starých ekologických zátěží, revitalizace brownfieldů a území po bývalé těžbě surovin. 

Součástí této priority má být sanace vážně kontaminovaných lokalit, které vážně ohrožují 

zdraví a život člověka, ostatní brownfieldy je pak dle tohoto dokumentu nutné vrátit 

prospěšnému užívání. Dále je konstatováno, že tyto lokality jsou koncentrovány především 
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v Ústeckém, Libereckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Pro návrh nového využití 

jsou zdůrazněny zejména aktivity výrobní a volnočasové. Tyto aktivity mají být podporovány 

zejména v tzv. specifických regionech státu (regiony se zvýšenou koncentrací sociálně 

vyloučených či ohrožených skupin obyvatel a přírodních či kulturních hodnot krajiny, bývalé 

vojenské újezdy a velkoplošné lokality brownfieldů), a to prostřednictvím fondů EU, státních 

programů podpory regionálního rozvoje, sektorových programů a krajských rozvojových 

programů. 

 Státní politika životního prostředí (vydává MŽP) [49] – Tento dokument podrobně analyzuje 

současný stav životního prostředí v ČR a navrhuje opatření k jeho ochraně a zlepšení 

v budoucích letech. Politika rozděluje současné problémy ŽP do tří kategorií, a to na 

problémy nejvýznamnější a neodkladné, důležité a oblasti, ve kterých má být udržen dobrý 

stav. Mezi důležitými problémy je zařazeno mj. významné snížení kontaminace půd a posílení 

regenerace ploch brownfieldů. V části, která se věnuje ochraně a udržitelnému využívání 

zdrojů je uvedeno, že roční úbytek zemědělské půdy na našem území je dle ČÚZK cca 

5000ha/rok. Snižování tohoto množství má být prováděno mj. využíváním pozemků 

brownfieldů. Bezpečnostní rizika pak dle politiky představují kontaminované lokality, které 

mají být důsledně evidovány a průběžně odstraňovány, což povede ke snazšímu využití ploch 

brownfieldů. V implementační části, kde jsou mj. definovány jednotlivé cíle politiky, se 

k problematice opuštěných ploch váže cíl č. 3.3.2 Posílení regenerace brownfieldů 

s pozitivním vlivem na kvalitu prostředí v sídlech. Tohoto cíle má být dosaženo zejména 

zrychlením revitalizací brownfieldů v zastavěném území, realizováním funkčních ploch a 

prvků zeleně v rámci každého projektu revitalizace brownfieldů a podporou přednostní 

výstavby na plochách brownfieldů. Tyto aktivity mají být průběžně sledovány a 

vyhodnocovány. Dle této politiky má být rovněž aktualizována Národní strategie regenerace 

brownfieldů, a to nejpozději v roce 2015. 

Z uvedeného přehledu je patrné, že všechny dokumenty se zabývají řešením problematiky 

brownfieldů spíše povrchně a spíše shrnují známá fakta a doporučení, zpravidla bez návrhu 

konkrétních kroků či opatření. Jejich problémem je také to, že mají pouze doporučující charakter a 

jakákoli jejich právní závaznost je nulová. 

2.2 Urbanistická ekonomie 

2.2.1 Předmět zájmu 

Za duchovního otce urbanistické ekonomie je považován W. Alonso, který ve své knize Location 

and Land Use [5] uvádí, že urbanistická ekonomie se zabývá studiem měst a městských oblastí 

z hlediska co nejefektivnějšího využívání městských prostorů, posuzuje např. ekonomiku zástavby 

měst, dále zkoumá náklady na provoz hromadné dopravy či umístění výrobních objektů ve městě 

z hlediska nabídky a poptávky. S urbanistickou ekonomií úzce souvisí regionální ekonomika, která 

uvedenou problematiku řeší v širším měřítku z hlediska městských regionů [35, 36]. 

Jiná definice říká, že územní (urbanistická) ekonomika se snaží pochopit a vysvětlit města a 

regiony jako prostorové ekonomické systémy, v nichž se jednotlivé subjekty snaží maximalizovat svůj 

zisk využitím potenciálů pozemků, jejichž využití mohou nějak ovlivňovat. Urbanistická ekonomie se 

dle této definice rozděluje na tzv. pozitivní a normativní. Pozitivní urbanistická ekonomie se snaží 

vysvětlovat, jak jednotlivé složky urbanistických systémů navzájem reagují a jak města fungují. 

Urbanisté tak mohou s větší dávkou jistoty předvídat jednak vývoj území v budoucnosti a jednak 
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efekty nově plánované výstavby. Přitom se urbanisté zabývají jak přímými efekty, tak efekty 

nepřímými, často nečekanými či nežádoucími [37]. 

Normativní urbanistická ekonomie se zabývá zásadami, jak by se měli urbanisté při plánování 

měst a regionů chovat, jaké principy dodržovat a oč usilovat. Tato oblast ovšem zatím není příliš 

podrobně popsána [37]. 

Německý urbanista Günther Maier  pak k uvedenému dodává, že jedním z cílů urbanistické a 

regionální ekonomiky jako součásti sociálních a hospodářských věd je vypracování všeobecných 

závěrů a poznatků o sociálně-ekonomické prostorové struktuře. Jde o závěry, které překračují 

jednoduché vyjmenování a popis jednotlivých prostorových fenoménů [35]. 

Při definování pojmu urbanistické ekonomie si lze pomoci rovněž všeobecně používanými 

definicemi částí tohoto pojmu. Urbanistický znamená týkající se města, ekonomie je pak společenská 

věda, která zkoumá nejobecněji souvislosti v ekonomickém (hospodářském) životě společnosti nebo, 

dle jiné definice, věda o tom, jak společnost využívá omezené zdroje k výrobě užitečných statků a jak 

tyto statky rozděluje mezi různé skupiny svých členů [61]. Obecně lze tedy říci, že urbanistická 

ekonomie je nauka o efektivnosti prostředků vynakládaných na výstavbu a provoz města nebo 

obecněji, sídla. Samotný pojem urbanistická ekonomie byl poprvé použit na přelomu 50. a 60. let 

minulého století [5]. 

Ekonomická funkce měst byla jednou ze základních funkcí už od vzniku historicky prvních 

městských osídlení. Města byla zakládána v blízkosti obchodních stezek, či na jejich křížení, byla 

centrem řemeslné výroby. Ve městech se vždy odehrávaly nejintenzivnější kontakty mezi lidmi, 

směny zboží či informací a města byla také vždy sídly nejvýznamnějších politických, kulturních a 

finančních institucí. Města tedy vždy byla centry drtivé většiny ekonomických aktivity celého regionu 

[34]. 

Základním historickým předpokladem pro vznik měst je zvyšování efektivity zemědělské 

produkce a z toho vyplývající uvolňování pracovní síly, která se tak mohla věnovat jiným činnostem. 

Města tak vznikala a vznikají primárně z důvodu potřeby ubytování pracovní síly v blízkosti pracovišť. 

Z této potřeby pak vyplývá celkové zvyšování koncentrace dalších ekonomických aktivit, které je 

vhodné realizovat ve městě. Právě zvyšováním koncentrace podobných aktivit do větších městských 

celků je dosaženo tzv. úspor z rozsahu, v případě města se označují jako aglomerační úspory. Druhým 

důležitým faktorem vzniku města je možnost jeho specializace. Díky rychlé a kapacitní dopravní 

infrastruktuře a relativní blízkosti sídel je možno směňovat statky mezi jednotlivými městy a města 

tak mohou být úzce specializována (např. díky své geografické poloze, blízkosti ložiska nerostných 

surovin, či historickému významu). Vznikají tak města zaměřená na různé typy průmyslové výroby 

(Ostrava, Detroit), města vědecká (Houston) či města lázeňská (Karlovy Vary) [33]. V současnosti je 

další rozvoj měst spojován zejména s rychlým a efektivním přenosem informací. 

2.2.2 Základní poznatky urbanistické ekonomie 

Obecná ekonomie pracuje se třemi základními výrobními faktory, a to prací, půdou a kapitálem, 

někteří autoři k nim přidávají ještě faktor čtvrtý, a to informace. K těmto výrobním faktorům se pak 

přidávají další výrobní vstupy (suroviny, stroje, apod.) Z hlediska urbanistické ekonomie je 

nejdůležitějším faktorem bezesporu půda (či pozemky). Z ekonomického hlediska je primární funkcí 

půdy přinášet svému vlastníkovi užitek (zisk). Tohoto užitku je možno docílit dvěma způsoby: 

 Využíváním přirozených vlastností půdy (úrodnosti) k pěstování plodin a tyto pak dál 

využívat, popř. dobývat na pozemku nerostné suroviny. 
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 Využít pozemek jako nositele dalších ekonomických činností jako je bydlení, výroba, doprava, 

atd. Při tomto způsobu využití je nutné zdůraznit, že z ekonomického hlediska nelze oddělit 

pozemek a stavby na něm6.  

Půda (potažmo pozemky) je však velmi specifickým výrobním faktorem, který se od zbylých velmi 

liší. Zejména se jedná o tyto skutečnosti [37]: 

 Množství zastavitelných ploch na Zemi je omezené a prakticky jej nelze navyšovat7, všechny 

pozemky jsou prostorově vázané a nelze je tedy přesouvat. 

 Každý pozemek je unikátní svou polohou, vlastnostmi, orientací ke světovým stranám, atd. Je 

proto velmi obtížné pozemky objektivně hodnotit. 

 Každý pozemek lze využívat mnoha způsoby, každé využití přináší jinou rentu (zisk). Změna 

způsobu využití urbanizovaného pozemku je navíc spojená se značnými náklady, časovou 

náročností, atd. Z tohoto důvodu je dnes řada pozemků podvyužita. 

 Ekonomický potenciál každého pozemku ovlivňují externality8. 

 Nabídka pozemků (či nemovitostí) k prodeji je vždy omezená, prodej je podmíněn nabídkou 

současného vlastníka. Současně je tak na trhu pouze mizivé procento nemovitostí. 

 Drtivá většina nabízejících a poptávajících nemá s prodejem a nákupem nemovitostí žádné 

zkušenosti (nebo jen velmi malé). Prodeje se tak často uskutečňují prostřednictvím 

specializovaných zprostředkovatelů, v našich podmínkách se jedná nejčastěji o realitní 

kanceláře. 

Tato specifika způsobují odlišné chování trhu s nemovitostmi v porovnání s trhy klasických 

komerčních výrobků či ostatních výrobních faktorů. Trh s nemovitostmi je tak označován jako velmi 

nedokonalý.  

2.2.3 Hodnota nemovitosti a její vliv na vznik brownfieldu 

Jak již bylo uvedeno, každá nemovitost je velmi specifická a je proto obtížné objektivně stanovit 

její hodnotu. Tento úkol přísluší pouze odborníkům s příslušným speciálním vzděláním. Nicméně je 

zjevné, že cenu nemovitosti ve velké míře ovlivňuje její poloha, přičemž toto ovlivnění působí ve 

třech úrovních [37] 

 Úroveň makropolohy – v této úrovni se jedná o polohu samotného regionu a konkrétního 

sídla v jeho rámci. Důležitými aspekty jsou dostupnost hlavních center regionu, dostupnost 

dopravní a technické infrastruktury vyšších řádů, či kvalita životního prostředí. 

 Úroveň mezopolohy – zde se jedná o polohu konkrétní nemovitosti v rámci sídla. Zkoumá se 

především dostupnost městského centra a dalších míst, která jsou důležitá pro konkrétní 

využití nemovitosti (např. vyšší občanská vybavenost, místo odbytu výrobků, apod.). 

                                                           
6
 Toto už není možné ani z hlediska legislativy. Nový občanský zákoník za nemovitost považuje pouze 

pozemky a podzemní stavby, které plní samostatnou funkci. Veškeré nadzemní konstrukce jsou považovány za 

součást pozemku a nejsou tak samostatnými nemovitostmi. 

7
 Jistou výjimkou mohou být sofistikované velmi drahé technologie, např. umělé navyšování dna moří. To 

je však možné zanedbat. 

8
 mimotržní efekty činnosti jednoho subjektu na druhý, např. znečištění ovzduší obytného souboru 

průmyslovou výrobou. 
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 Úroveň mikropolohy – v této úrovni se již jedná o vlastnosti samotné nemovitosti. Důraz je 

kladen na situování nemovitosti ke světovým stranám, možnosti napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu, dostupnost základního občanského vybavení, vzdálenost zastávek 

MHD, možnosti parkování a mnoho dalších. 

Je zřejmé, že hodnota stavby se v čase mění. Nejvyšší tržní hodnotu (a tedy i výnosy) má 

novostavba, u které jsou zpravidla také nejnižší náklady na údržbu. V průběhu času pak výnosy z 

budovy (např. z pronájmu) postupně klesají v důsledku fyzického opotřebení, zatímco náklady na její 

provoz a opravy narůstají. V jistém okamžiku pak nastane situace, kdy výnosy nepokryjí ani náklady 

na provoz a opravy stavby. Rozdíl mezi výnosy z budovy a náklady na její údržbu a opravy je nazýván 

ekonomickou hodnotou budovy. Situaci je možno graficky znázornit, viz Obr. 2 a 3. 

  

Obr. 2 - Ekonomická hodnota budovy, zdroj: [38] 
Obr. 3 - Vývoj ekonomické hodnoty budovy 

v čase, zdroj: [38] 

Každá stavba je postavená za nějakým účelem. Nicméně vzhledem k tomu, že rychlost 

ekonomických, sociálních a technologických změn je značná a doba těchto změn je výrazně kratší než 

celková životnost stavby, může nastat případ, kdy existuje ekonomicky výhodnější využití 

nemovitosti, než je využití současné. Tato situace je doprovázena růstem tzv. bid rentu9. Hodnota bid 

rent snížená o náklady na demolici a novostavbu pak představuje ekonomickou hodnotu pozemku. 

Situace je patrná z Obr. 4. 

Porovnáme-li ekonomickou hodnotu budovy a ekonomickou hodnotu pozemku, zjistíme, že 

v průběhu životního cyklu nemovitosti nastane okamžik tzv. ekonomického dožití nemovitosti, tzn. 

okamžik, kdy ekonomická hodnota pozemku dosáhne ekonomické hodnoty budovy. Od tohoto 

okamžiku již není ekonomické budovu dále provozovat, viz Obr. 5.  

V praxi však může nastat i případ, kdy ekonomická hodnota budovy klesne na nulu dříve, než se 

ekonomická hodnota pozemku dostane do kladných čísel, viz Obr. 6. V tomto případě není 

ekonomicky efektivní budovu provozovat, ale ani ji zbourat. Budova tak chátrá a vznikají právě 

brownfieldy [38]. 

 

                                                           
9
 ekonomicky nejvýhodnější využití nemovitosti – využití, které přináší nejvyšší zisk, např. z pronájmu 

objektu. 
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Obr. 4 - Stanovení ekonomické hodnoty pozemku, 

zdroj: [38] 

Obr. 5 - Porovnání ekonomické hodnoty pozemku 

a budovy, zdroj:  [38] 

 

Obr. 6 – Ekonomické zdůvodnění existence brownfieldů, zdroj: [38] 

2.2.4 Základní ekonomické zákony aplikované na současný trh nemovitostí 

Současná ekonomie pracuje s mnoha historicky ověřenými zákonitostmi. Při jejich aplikaci na trh 

nemovitostí však narazíme na některá specifika. Pro názornost je zde uvedena aplikace základního 

zákona nabídky a poptávky a zákona klesajících výnosů. 

2.2.4.1 Zákon nabídky a poptávky 

V tržním prostředí klasických komerčních výrobků platí, že s rostoucí cenou statku roste nabídka 

a naopak klesá poptávka, přičemž tento růst i pokles mají exponenciální tvar. Průnik nabídky a 

poptávky pak odpovídá aktuálnímu prodeji konkrétního množství statku (QR) za konkrétní cenu (PR), 

viz Obr. 7. 

V případě trhu nemovitostí je však množství nabízených pozemků a staveb jen velmi málo 

ovlivněno aktuální cenou, týká se pouze spekulativních prodejů. Většina „běžných“ prodávajících má 

k prodeji své nemovitosti závažné důvody a nemovitosti se snaží prodat bez ohledu na aktuální 

situaci na trhu. Hovoříme tak o tzv. neelastické nabídce, viz Obr. 8. Z krátkodobého hlediska je 

dokonce možné považovat nabídku za fixní, kdy se množství nabízené k prodeji nemění, ať je cena 

jakákoli [38]. 
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Obr. 7 - Nabídka a poptávka běžného 

komerčního výrobku, zdroj: [38] 

Obr. 8 - Nabídka a poptávka nemovitostí, zdroj: 

[38] 

2.2.4.2 Zákon klesajících výnosů 

Tento zákon říká, že pokud nějaké ekonomické činnosti přidáváme stále další jednotku určitého 

vstupu, v určitý okamžik začne klesat jednak marginální výnos10, dále průměrný výnos z jedné 

jednotky a konečně celkový výnos. V obecné ekonomii se často uvádí příklad vyčerpání produkční 

schopnosti zemědělské plochy, kterou nelze navýšit ani přidáváním dalších dělníků, kteří tuto plochu 

obdělávají. 

Při aplikaci na trh nemovitostí si lze situaci představit na úvahách o ideálním počtu podlaží 

komerční budovy, kterou chce vlastník pronajímat. Je všeobecně známo, že nejvyššího nájmu je 

dosahováno v parteru a se zvyšujícím se podlažím výnosy z 1m2 pronajímané plochy postupně klesají, 

zatímco náklady na samotnou stavbu exponenciálně rostou kvůli potřebě schodišť, výtahů, použití 

odolnějších konstrukcí či speciálního způsobu zakládání. Vždy tak lze nalézt ideální počet podlaží 

budovy, jejich navýšení již nepřinese požadovaný zisk.  

2.2.5 Vliv ekonomie na situování základních městských funkcí 

2.2.5.1 Teorie bid rent 

Tuto oblast poprvé podrobně zkoumal W. Alonso v 60. letech minulého století [5]. Výsledkem 

jeho práce je tzv. neoklasický koncentrický model. Tento model se zabývá situováním několika 

městských funkcí (konkrétně bydlení, výroby a tzv. centrálních funkcí) v rámci města v závislosti na 

jejich bid rent. Model předpokládá, že nejvyšších cen pozemků je dosahováno v městském centru. 

Právě lokalizace v centru je klíčová pro některé funkce, např. administrativu, nejvyšší občanskou 

vybavenost, atd., neboť právě v centrech se pohybuje největší množství lidí a tyto funkce tak mohou 

oslovit největší okruh potenciálních zákazníků. Za tuto výhodu jsou představitelé těchto funkčních 

složek také ochotni přiměřeně zaplatit a v centrech měst tak nabízejí největší bid rent. S rostoucí 

vzdáleností od centra se však potenciální okruh zákazníků snižuje a poměrně výrazně tedy klesá také 

bid rent centrálních funkcí. 

Další funkcí modelu je průmyslová výroba. Tato funkce je silně závislá zejména na dopravní 

dostupnosti, která je dle modelu nejlepší v okolí městského centra. Průmyslová výroba není schopna 

                                                           
10

 výnos, který přinese právě jedna nově přidaná jednotka. 
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svým bid rent konkurovat funkcím v samotném městském centru, nicméně od určité vzdálenosti od 

něj již svým bid rent překonává centrální funkci. Se zhoršující se dopravní dostupností směrem 

k okraji města bid rent průmyslu klesá. 

Poslední funkcí, kterou se model zabývá, je bydlení. Občané nejsou schopni platit tak vysoké 

nájmy v městském centru a jeho okolí jako centrální funkce a průmyslová výroba. Nicméně pokles bid 

rent bydlení s rostoucí vzdáleností od městského centra není tak výrazný jako v předchozích dvou 

případech a v určitém místě dojde k překonání bid rent průmyslu. Od tohoto místa tak v městské 

struktuře dominuje funkce bydlení. Graficky je model znázorněn na Obr. 9. 

 

Obr. 9 - Alonsova teorie rozmístění funkcí ve městě, zdroj: [38] 

Dle této teorie jsou tak městské funkce lokalizovány v soustředných kruzích, kdy střed těchto 

kruhů představuje městské centrum a jejich rozhraní místa překonání bid rent jednotlivých funkcí, viz 

Obr. 10. Je nutno ještě zdůraznit, že se vždy jedná o plochy s jedním převažujícím využitím, nikoli o 

plochy monofunkční. 

Je logické, že nabídka a poptávka jednotlivých funkcí se v čase mění. S tím souvisí rovněž změna 

bid rent jednotlivých funkcí a dochází tak ke změně jejich hranic. V praxi pak dochází k přestavbě 

v hraničních zónách s tím, že se předpokládá současný pokles poptávky po funkci jedné a nárůst 

poptávky po funkci druhé, viz Obr. 11, kde je ilustrována situace v případě poklesu poptávky po 

průmyslových zónách a naopak zvýšení poptávky po plochách určených k bydlení. 

  

Obr. 10 - Rozložení funkcí ve městě dle teorie 

bid rent, zdroj: [38] 

Obr. 11 - Rozložení funkcí ve městě při změně bid 

rent, zdroj: [38] 



Vliv brownfields na urbanistickou ekonomii sídla Současný stav řešené problematiky 

 

 20 

Pokud však nastane situace, že poptávka (a tím i bid rent) po jedné funkci poklesne, aniž by 

vzrostla poptávka po funkci sousední, vznikne na hranici těchto funkcí zóna, která se nebude rozvíjet 

a nebude do ní investováno [37]. Tato situace může vyústit až ve vznik nových brownfieldů, viz Obr. 

12, který zobrazuje situaci, kdy dojde ke snížení poptávky po průmyslových zónách, ale nezvýší se 

poptávka po bydlení. 

 

Obr. 12 – Změna poptávky po jednotlivých funkcích ve městě, zdroj: [37] 

Tato teorie je jistě použitelná i v dnešních podmínkách, nicméně je potřeba si uvědomit, že 

některé předpoklady dnes již neplatí. Zejména jde o dopravní dostupnost průmyslu, která dnes již 

v žádném případě není nejideálnější v městském centru a jeho okolí, ale naopak dochází 

k vymisťování průmyslových ploch z centra a jeho okolí a jejich lokalizaci na okraje měst do blízkosti 

kapacitní dopravní infrastruktury. V modelu by si tak funkce bydlení a průmyslu vyměnily pozice.  

Stejně tak tento model předpokládá rozvoj města na homogenní pláni bez jakýchkoli překážek. 

Prakticky je však takový rozvoj nereálný neboť zástavba se vždy přizpůsobuje aktuálním podmínkám 

daného místa a naráží na řadu překážek (např. geografických, administrativních, apod.). Navíc je 

prokázáno, že hodnota nemovitostí, a tedy i bid rent pozemků, úzce souvisí s realizovanou dopravní 

infrastrukturou a města se tak rozvíjejí spíše amébovitě v závislosti na lokalizaci hlavních dopravních 

tahů, nikoli v soustředných kruzích.  

2.2.5.2 Teorie trade off 

Tato teorie se zabývá lokalizaci bydlení v závislosti na ekonomických nákladech na samotné 

bydlení (nájemné) a na dopravu do zaměstnání, zábavou, atd. Stejně jako v předchozí teorii i zde se 

předpokládá, že hlavní oblastí pracovních příležitostí a občanské vybavenosti je městské centrum. 

Vzhledem k atraktivitě lokality jsou nájmy v centru nejvyšší, naopak náklady na dojížďku do 

zaměstnání a k občanské vybavenosti jsou zde nulové. S rostoucí vzdáleností od centra pak klesají 

náklady na nájemné (nikdy však nedosáhnou nulové úrovně) a naopak rostou náklady na dojížďku – 

viz Obr. 13. Dle této teorie tak každá domácnost hledá místo, kde je součet nákladů na bydlení a na 

dojížďku minimální [37], viz obr. 14. 
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Obr. 13 - Vývoj cen nákladů na dopravu a 

bydlení v souvislosti s rostoucí vzdáleností od 

centra, zdroj: [37] 

Obr. 14 - Součet nákladů na bydlení a dopravu, 

zdroj: [37] 

2.2.5.3 Lokalizace obchodních jednotek 

Historicky byla veškerá občanská vybavenost soustředěna v městském centru obklopená 

bydlením. Města tak byla poměrně malá, neboť všechny jeho funkce musely být efektivně 

dosažitelné pěšky. Zlom přinesla až železnice a následný rozvoj dopravy, který umožnil rozšiřování 

měst do šířky. Nicméně i potom byla většina občanské vybavenosti soustředěna v městském centru, 

neboť centrum bylo nejlépe pokryto MHD, a bylo tedy nejdostupnější pro zákazníky občanské 

vybavenosti. 

S nástupem a rozvojem automobilismu se však tato situace značně mění. Dochází k tzv. komerční 

suburbanizaci (podrobně viz podkap. 2.2.6.1) a obchodní jednotky se přesouvají do velkých 

obchodních středisek situovaných poblíž hlavních dopravních tahů. Tento model je velmi rozvinutý 

zejména ve městech Severní Ameriky. Města evropská se tomuto trendu snaží naopak bránit, neboť 

je takto silně ohrožena životaschopnost městských center [37]. 

2.2.5.4 Lokalizace výrobních ploch  

Předpokladem této teorie je fakt, že jakýkoli produkt není spotřebováván v místě výroby a je 

tedy nutná doprava výrobků do místa odbytu stejně jako doprava surovin do místa výroby. Situace je 

patrná na Obr. 15. 

 

Obr. 15 – Náklady spojené s průmyslovou výrobou, zdroj: [34] 

Místo zdroje surovin je označeno jako S a místo prodeje výrobků jako P. Jednotkové náklady na 

dopravu surovin do místa výroby jsou nejnižší v místě zdroje surovin a dále lineárně rostou. Situace je 
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obdobná v případě dopravy hotových výrobků do místa spotřeby. Úkolem je tedy najít optimální 

umístění výrobního závodu, ve kterém bude součet jednotkových nákladů na dopravu surovin do 

místa a nákladů na dopravu výrobků z místa nejnižší. V případě uvedeném na obrázku je tímto 

místem přímo místo zdroje surovin. V praxi mohou nastat pouze tři případy lokalizace výrobního 

podniku dle této teorie [38]: 

 náklady na dopravu surovin jsou vyšší než náklady na dopravu hotového výrobku, v tom 

případě je optimální podnik umístit v místě zdroje surovin, viz Obr. 15, 

 náklady na dopravu surovin jsou nižší než náklady na dopravu hotového výrobku, v tom 

případě je ideální umístit podnik do místa odbytu výrobků, 

 náklady na dopravu se rovnají nákladům na dopravu hotového výrobku, v tom případě součet 

nákladů mezi zdrojem surovin a místem odbytu tvoří vodorovnou úsečku a umístění podniku 

je mezi těmito dvěma místy z ekonomického hlediska vždy stejně výhodné. 

Tato teorie samozřejmě zjednodušuje reálnou situaci. V dnešním prostředí do výrobního cyklu 

zpravidla nevstupují suroviny pouze z jednoho místa, stejně tak odbyt výrobků neprobíhá pouze 

v jedné lokalitě. 

Dalším ekonomicky vhodným místem pro lokalizaci výrobních závodů jsou překladiště – nádraží, 

přístavy, letiště, atd. 

2.2.6 Vliv dalších faktorů na urbanistickou ekonomii 

Z uvedeného stručného přehledu teorií současné urbanistické ekonomie je jasně vidět, že jedním 

z rozhodujících faktorů celkové ekonomičnosti zástavby jsou dopravní vzdálenosti. Jejich zkrácením 

lze dosáhnout jednak úspor pohonných hmot a jednak značných časových úspor – výzkumem bylo 

zjištěno, že průměrná domácnost si cení jednu hodinu ztracenou dojížďkou cca na 25 – 33% svých 

průměrných čistých hodinových příjmů [37]. 

Vzhledem k tomu, že městská technická infrastruktura je velmi často vedena v obdobných 

trasách jako infrastruktura dopravní, zkrácením dopravních vzdáleností lze rovněž ušetřit v oblasti 

budování a údržby inženýrských sítí. Tímto opatřením se navíc sníží riziko provozních ztrát médií [29]. 

Celkově se tak dá říct, že o kvalitě urbanistické ekonomie sídla rozhoduje především jeho celková 

kompaktnost. Plochy brownfieldů tuto kompaktnost silně narušují a o jejich negativním vlivu na 

urbanistickou ekonomii tak nemůže být nejmenších pochyb. Nicméně existuje řada dalších faktorů, 

které mohou kompaktnost sídel narušit. Některé z nich uvádí následující přehled. 

2.2.6.1 Suburbanizace 

Pojmem suburbanizace se označuje přesun obyvatelstva a městských aktivit z hustě 

urbanizovaných center měst na okraje sídel. Někteří autoři, např. [39] v této souvislosti definují ještě 

tzv. peri-urbanizaci, kterou označují přesun obyvatel z měst do blízkých menších sídel, které však 

administrativně s centrálním městem nesouvisejí. V důsledku suburbanizačních procesů se tak 

rozšiřuje zastavěné území města bez toho, aby docházelo k nárůstu počtu jeho obyvatel. Na okrajích 

měst pak vzniká specifický typ zástavby tvořený z velké části rodinnými domy a doprovodnou 

dopravní a technickou infrastrukturou. Laická veřejnost tato území označuje často jako „satelitní 

města“, nicméně je potřeba poznamenat, že urbanisté tímto termínem označují jakékoli město, ve 

kterém není umístěna výrobní funkce, bez ohledu na jeho polohu. Suburbia jsou budována velkými 

developery, jejichž primárním cílem je samozřejmě maximalizace zisku. Tato v minulosti realizovaná 
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zástavba tak často postrádá veřejná prostranství11 a další občanskou vybavenost. Jediné přijatelné 

spojení obyvatel s nákupními, zábavními, odpočinkovými a dalšími plochami pak představuje pouze 

vlastní osobní automobil. Anglicky psaná literatura tuto situaci trefně označuje jako „urban sprawl“ 

(v překladu sídelní kaše). V blízké budoucnosti se v těchto plochách očekávají výrazné demografické 

problémy v souvislosti se stárnutím obyvatel, jejich zhoršenou mobilitou a snižující se schopností řídit 

vlastní automobil. 

Z hlediska urbanistické ekonomie může být problémem už samotný proces výstavby suburbia. 

Často totiž nastává situace, kdy je do nové zóny určené pro bydlení zavedena dopravní a technická 

infrastruktura, pozemky jsou rozparcelovány a následně prodány konečným majitelům a budoucím 

uživatelům. Výstavba samotných objektů už je pak v jejich režii a nezřídka se můžeme setkat se 

situací, kdy je v jedné ulici dokončena třeba jen polovina domů a ostatní jsou buď rozestavěny, popř. 

výstavba vůbec nezačala, ilustraci takové situace ukazuje Obr. č. 16. Infrastruktura je tak 

provozována mnohem dříve, než je využita její celková kapacita. Z toho vyplývá, že v momentě plné 

obsazenosti takových lokalit je již infrastruktura částečně degradována a do její obnovy bude muset 

být investováno mnohem dříve.  

 

Obr. 16 – Jedno ze suburbií Havířova, zdroj: www.mapy.cz 

V případě peri-urbanizace je celá situace komplikovaná ještě faktem, že ne vždy je původně malé 

sídlo v zázemí velkého města připraveno pojmout větší množství obyvatel v relativně krátkém čase. 

Takové sídlo pak může mnohem snadněji dosáhnout tzv. prahu, jehož překonání bývá věcně, 

ekonomicky i časově velmi náročné.  

Teorie prahů byla poprvé formulována v minulém století polským urbanistou prof. Malyszem 

[33]. Zjednodušeně se dá říci, že prahem se rozumí dosažení určité těžko překonatelné meze rozvoje 

města v důsledku rostoucího počtu obyvatel. Podle této teorie rozeznáváme tři typy prahů: 

 kapacitní – např. nedostatečná kapacita vodovodního přivaděče pro nové uživatele a nutnost 

jeho rekonstrukce a navýšení kapacity, 

 geografický – v důsledku územního rozšiřování sídla dosáhne zastavěné území nějaké 

geografické překážky (např. řeka nebo hora), jejíž překonání je otázkou vybudování 

speciálních staveb (mosty, tunely) spojených s velmi vysokými realizačními náklady, 
                                                           
11

 U nově budovaných suburbií je již situace příznivější, neboť současně platná vyhláška č. 501/2006 Sb. 

v platném znění již požaduje pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení 

anebo plochy smíšené obytné vymezit s touto zastavitelnou plochou související plochu veřejného prostranství o 

výměře minimálně  1000m
2
. 
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 strukturální – nárůst počtu obyvatel může vést k nutnosti doplnění některých staveb veřejné 

infrastruktury, v extrémním případě může vyústit až v celkovou změnu charakteru sídla a 

kompletní přestavbu některých jeho částí (např. městského centra). 

Grafické znázornění teorie prahů je patrné z Obr. 17. 

 

Obr. 17 – Teorie prahů, zdroj: [33] 

V případě ostatních městských aktivit je situace obdobná. U komerčních ploch dnes města řeší 

problém, kdy se obchodní jednotky vymisťují z dříve nejlukrativnějších částí městských center a 

koncentrují se ve velkých komerčních objektech. Tento trend souvisí s faktem, že většina dnešních 

zákazníků využívá ke svému nákupu osobní automobil a je pro ně tedy důležitá snadná dostupnost 

těchto objektů a dostatek parkovacích míst, čehož lze v městských centrech dosáhnout jen 

s obtížemi. Nové komerční objekty jsou tak realizovány v blízkosti hlavních dopravních tahů města a 

vzhledem k jejich enormním plošným nárokům nejčastěji na okraji sídel, hovoříme tak o tzv. 

komerční suburbanizaci. 

Obdobnou situaci lze pozorovat i u průmyslové výstavby. V minulosti byly průmyslové objekty 

realizovány v intravilánech měst, často v blízkosti městských center, což souviselo zejména se 

snadnější dostupností surovin a pracovní síly. Dnes je při plánování lokalizace průmyslové zóny 

prvořadým kritériem dostupnost těžké dopravy, zejména automobilové. Nové průmyslové zóny se 

tak stavějí opět v těsné návaznosti na kapacitní dopravní trasy města na okrajích sídel. 

Negativní vliv suburbanizačních procesů na urbanistickou ekonomii je nezpochybnitelný. Tento 

jev beze sporu narušuje kompaktnost sídel a neúměrně zatěžuje veřejné rozpočty, ze kterých je 

financována výstavba dopravní a technické infrastruktury v místě, zavádění MHD, apod. Pro samotné 

obyvatele suburbií představuje tato situace zvýšené náklady na dopravu, s čímž je spojena také vyšší 

spotřeba energie z neobnovitelných zdrojů, což rovněž není v souladu s udržitelným rozvojem [39]. 

2.2.6.2 Zvolený typ zástavby 

Historicky byly městské prostory členěny do tří základních kategorií (někdy uváděné jako 

základní urbanistické prostory), a sice náměstí (otevřený prostor), ulice (oboustranně uzavřený 

prostor) a nábřeží (jednostranně uzavřený prostor). S příchodem funkcionalismu byl však tento trend 

narušen. Funkcionalistický způsob zástavby spočívá v umisťování izolovaných většinou 

monofunkčních výškových objektů do krajiny s tím, že kvůli zachování požadovaných hygienických 

standardů (zejména osvětlení a oslunění obytných místností) kolem staveb vznikají rozsáhlé zelené 

plochy „nikoho“ a základní urbanistické prostory tak nejsou vytvořeny. Část těchto volných prostorů 

je využita pro dopravu (parkování, chodníky) a rekreaci (dětská hřiště, lavičky). Většina těchto ploch 

však zůstává nevyužitá a péče o ně je opět úkolem pro veřejný sektor a jeho rozpočty. Výzkumy a 
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výpočty bylo prokázáno, že stejné hustoty osídlení určité plochy jako v případě vysokopodlažní 

zástavby je možno dosáhnout cestou nízkopodlažní obytné zástavby s tím, že objekty mohou být 

situovány blíže u sebe a může tak být vytvořen klasický uliční prostor. Situaci je možno dále zlepšit 

navržením polyfunkční zástavby a umístěním nebytových funkcí do nižších podlaží objektů [72]. 

Při realizaci zástavby rodinných domů o míře ekonomie zástavby rozhoduje také její zvolený typ. 

Nejekonomičtější je samozřejmě zástavba tvořená řadovými rodinnými domy, popř. v našich 

podmínkách příliš nerozšířená zástavba atriovými domy. Pokud se porovnají šířky parcel přiléhající 

k přístupové komunikaci, je jasné, že šířka parcely pro izolovaný dům je cca 30m (při úvaze velikosti 

parcely 900m2 a čtvercového pozemku), zatímco šířka parcely řadového domu se dle aktuálních 

katalogů výrobců RD pohybuje okolo 7m. Z hlediska výstavby a údržby dopravní a technické 

infrastruktury v daném místě je tak zástavba řadovými domy více než 4x levnější než zástavba 

izolovanými domy. Tato vyšší míra ekonomičnosti zástavby je však vykoupena nižší mírou soukromí 

obyvatel. Vzhledem k tomu, že vysoká míra soukromí je dnes častým požadavkem lidí, kteří uvažují o 

zakoupení RD, je po izolovaných objektech mnohem vyšší poptávka, čemuž se přizpůsobují i nové 

developerské projekty a s výstavbou nových řadových domů se tak setkáváme spíše zřídka a 

s atriovými prakticky vůbec. 

2.2.6.3 Cíleně nevyužívané plochy uvnitř měst 

Kromě ploch brownfieldů se v intravilánech měst lze nezřídka setkat s plochami, jejichž využití 

komplikuje nějaká objektivní skutečnost. Těmito skutečnostmi mohou být např.: 

 poddolování území, 

 zahrnutí plochy do záplavového území, 

 limity území (ochranná pásma, ÚSES, apod.), 

 složitý terénní reliéf, 

 vyhlášení stavební uzávěry, 

 konkrétní záměr vlastníka. 

Tyto plochy pak také samozřejmě narušují celkovou kompaktnost sídla a mají negativní vliv na 

urbanistickou ekonomii sídla. Tato práce se však zabývá pouze plochami brownfieldů a tyto 

programově nevyužívané plochy nezohledňuje. 
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3 Cíl práce 

Hlavním cílem disertační práce je vyhledat a prakticky ověřit metody, na základě kterých bude 

možné obecně posoudit míru vlivu existence a rozsahu ploch brownfieldů na urbanistickou ekonomii 

sídla. Dílčí cíle práce jsou pak následující: 

 stanovit kriteria pro výběr měst, na kterých bude provedeno praktické ověření zvolených 

metod, 

 ve vybraných městech provést inventarizace ploch  brownfieldů, 

 vyhledat a ve vybraných městech analyzovat položky městských rozpočtů, jejichž výdaje 

mohou být ovlivněny existencí brownfieldů ve městě, 

 pro každý brownfield stanovit délky sítí dopravní a technické infrastruktury, které je 

obklopují, 

 vyčíslit průměrné ceny za výstavbu a provoz sítí dopravní a technické infrastruktury, 

 stanovit a vyčíslit další náklady, které jsou ovlivňovány existencí brownfieldů v rámci běžného 

provozu města, 

 stanovit obecná pravidla pro vytváření modelů regenerací brownfieldů v softwaru MDM, 

 vytvořit jeden praktický příklad modelu regenerace brownfieldu v softwaru MDM, včetně 

využití rozšířených nástrojů modelace – inventarizace vazeb, externí zásahy, parametrizace 

vazeb. 

3.1 Výzkumné otázky 

V rámci disertační práce tedy bude zkoumáno, do jaké míry zvyšuje existence ploch brownfieldů 

náklady na provoz města a obsluhu jeho území. Pro zpřesnění hlavního a dílčích cílů práce bylo 

stanoveno několik výzkumných otázek, na které se práce bude snažit odpovědět. Ke každé otázce byl 

přidán krátký komentář a také cesta, jak na danou otázku odpovědět. Jedná se o následující otázky: 

 Jaké metody jsou použitelné pro měření vlivu brownfieldů na urbanistickou ekonomii sídla a 

jaká je jejich přesnost? 

o Komentář: Metod, jak může být zkoumána souvislost mezi množstvím brownfieldů 

v sídlech a jejich urbanistickou ekonomií může existovat více. Dle dostupných zjištění se 

však odborná literatura o žádné takové metodě nezmiňuje. Proto je potřeba vyhledat a 

prakticky ověřit několik takových metod a na základě získaných konkrétních dat stanovit 

a matematicky popsat, v jakém rozsahu se pohybují odchylky hodnot vypočítaných a 

skutečných. Na tomto základě bude možné vyslovit obecné závěry. 

o Jak odpovědět: Je potřeba provést pečlivou inventarizaci brownfieldů v několika městech 

a získaná data analyzovat za pomocí vybraných metod. Na základě těchto konkrétních 

údajů pak bude možné matematicky stanovit míru vlivu brownfieldů na urbanistickou 

ekonomii sídla. 

 Existuje přímá souvislost mezi výdaji obecních rozpočtů a celkovou plochou, kterou ve městě 

zabírají brownfieldy? 

o Komentář: Je logické, že v případě nekompaktní zástavby narušené devastovanými 

plochami je nižší hustota zalidnění a výdaje některých položek obecních rozpočtů 

v přepočtu na jednoho obyvatele by měly být vyšší. Jedná se zejména o položky, které 
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přímo souvisejí s velikostí a zastavěnou plochou města (např. svoz komunálního odpadu, 

péče o městskou zeleň, výdaje na městskou policii, apod.). Bohužel brownfieldy nejsou 

jediným faktorem, který celkovou kompaktnost zástavby ovlivňuje, a proto se neočekává 

čistá přímá úměrnost mezi výdaji těchto rozpočtových položek a množstvím brownfieldů. 

o Jak odpovědět: Pro výzkum bude vybráno několik měst různých velikostních kategorií, 

bude provedena inventarizace brownfieldů na jejich území a následně bude provedeno 

srovnání některých položek obecních rozpočtů s daty získanými při inventarizaci. 

 Jaké jsou průměrné náklady, které jsou ročně neefektivně vynakládány v důsledku existence 

brownfieldů? 

o Komentář: Tato otázka vychází z předpokladu, že kolem každého pozemku brownfieldu 

je vedena dopravní a technická infrastruktura. V důsledku existence brownfieldu je tak 

tato infrastruktura prodlužována a úsek kolem brownfieldu je tak vybudován a 

provozován de facto neefektivně, což s sebou nese určité náklady. Tyto náklady se 

pravděpodobně pohybují v řádech tisíců až desetitisíců Kč na 1m2 opuštěné plochy. O 

tyto náklady se dělí jednak vlastníci a správci dopravní a technické infrastruktury, jednak 

obce a jednak provozovatelé motorových vozidel. Vzhledem k tomu, že některým 

jmenovaným skupinám plyne část příjmů z daní občanů, lze konstatovat, že se na těchto 

nákladech částečně podílí prakticky každý. 

o Jak odpovědět: U inventarizovaných brownfieldů bude provedeno měření délek dopravní 

a technické infrastruktury a následně budou stanoveny náklady za jejich výstavbu, 

provoz a další náklady, které by s touto infrastrukturou a jejím provozem mohly souviset. 

Výsledné náklady budou sečteny a bude vypočten průměr na 1m2 brownfieldu. 

 Je možné modelovat budoucí rozvoj území v případě regenerace brownfieldu pomocí 

softwaru MDM? 

o Komentář: MDM (modifikovaný dynamický model) je softwarový nástroj podrobně 

popsaný v jedné z následujících kapitol. Jedná se o nástroj, který umožňuje predikci 

budoucího stavu určitého jevu na základě uživatelem stanovených prvků a vazeb. Pro 

účely této práce tak bude modelována situace rozvoje území v případě regenerace 

brownfieldu. Nevýhodou tohoto modelu je však jistá míra subjektivity při vytváření 

modelu a obtížné kvantitativní vyhodnocení. Bude tak zajímavé sledovat, zda se podaří 

vybrat prvky a stanovit postupy hodnocení jednotlivých vazeb tak, aby model co nejlépe 

odpovídal předpokládané realitě. Výsledek se tak dá předpovědět jen stěží. 

o Jak odpovědět: Je potřeba stanovit prvky, které do modelu vstoupí a následně co 

nejobjektivněji ohodnotit vazby, které mezi nimi existují. Na tomto základě pak bude 

vytvořen model, na němž bude zkoumáno, zda uvedené hodnoty odpovídají 

předpokládané realitě nebo zda některá z hodnot z předpokladů výrazným způsobem 

vybočuje. 

Na základě odpovědí na tyto otázky pak bude možné stanovit obecné závěry o míře vlivu 

brownfieldů na urbanistickou ekonomii sídla. Tyto informace pak mohou být zajímavá zejména pro 

odbornou veřejnost zabývající se problematikou brownfieldů, dále pro zástupce municipalit či 

obecněji pro orgány veřejné správy a také pro některé investory. 
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3.2 Metody výzkumu 

Hlavní metody výzkumu jsou naznačeny v předchozí podkapitole, pro lepší přehlednost však 

bude vhodné uvést jejich rekapitulaci včetně stručné charakteristiky. V práci tedy budou použity 

následující metody: 

 Korelační a komparativní analýza městských rozpočtů v souvislosti s brownfieldy. 

o Ze závěrečných účtů vybraných měst budou vybrány výdajové položky, u kterých se 

dá očekávat, že náklady v nich uvedené jsou ovlivněny existencí opuštěných ploch 

v daném městě. Jednotlivé položky pak budou vyhledány a komparovány 

v rozpočtech jednotlivých měst a tyto údaje budou srovnány s počty a rozlohou ploch 

brownfieldů ve městech. 

 Stanovení délek dopravní a technické infrastruktury v okolí brownfieldů, přepočet nákladů na 

jejich výstavbu a provoz s následným výpočtem průměrných hodnot (pozorování s následnou 

korelační a komparativní analýzou). 

o Pro každý inventarizovaný brownfield bude stanovena délka dopravní a technické 

infrastruktury, která jej obklopuje. Z dostupných statistických dat budou dále 

stanoveny průměrné náklady na výstavbu a provoz této infrastruktury a dále náklady, 

které s délkou infrastruktury souvisí a které jsou vynakládány při každodenním 

provozu města. Na získaných datech a jejich srovnání ve vybraných městech bude 

zkoumáno, zda je možno vztah mezi těmito skupinami nákladů a rozlohou 

brownfieldů nějak matematicky popsat, popř. budou přímo uvedeny konkrétní 

matematické vztahy, které tak budou použitelné obecně i pro ostatní města. 

 Vytvoření matematického modelu rozvoje území v případě regenerace brownfieldu 

(modelování s následným pozorováním a komparativní analýzou). 

o Nejprve budou obecně stanoveny prvky a vazby, které je možné využít při 

modelování regenerace brownfieldu. Budou stanoveny obecné postupy, jak model 

vytvořit a jak ohodnotit jednotlivé vazby. Na základě těchto obecných poznatků pak 

bude vytvořen konkrétní model rozvoje jednoho vybraného brownfieldu. Na tomto 

modelu bude zkoumáno, zda je díky modelování možné zjišťovat míru vlivu 

brownfieldů na urbanistickou ekonomii sídla obecně. 

Z uvedeného je patrné, že použité metody jsou induktivního charakteru – vyvození obecných 

závěrů z konkrétních dat. Zatímco u prvních dvou metod mají konkrétní data kvantitativní charakter 

(přesně měřitelné veličiny), v případě metody poslední budou data charakteru kvalitativního. 
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4 Analýza městských rozpočtů v souvislosti s existencí 

brownfieldů 

Jak již bylo naznačeno v úvodní části práce, prvním způsobem, jakým se práce bude snažit 

dosáhnout uvedených cílů a odpovědí na výše zmíněné otázky, bude analýza některých položek 

rozpočtů vybraných měst s tím, že výdaje v příslušných položkách budou přímo konfrontovány 

s množstvím brownfieldů ve vybraných městech. 

4.1 Vybraná města 

Je logické, že prvním krokem této části musí být výběr konkrétních měst, jejichž rozpočty budou 

analyzovány. Zde se nabízí otázka, podle jakých kritérií by tato města měla být vybírána. Pro účely 

práce byla stanovena následující kritéria: 

 Zveřejnění kompletního rozpočtu a závěrečných účtů obcí za posledních 5 let na 

internetových stránkách města. S naplněním tohoto kritéria většinou nebývá problém, 

zveřejnění ukládá obcím současně platná legislativa12 a většina obcí se uchyluje právě ke 

zveřejnění cestou svých internetových stránek. 

 Přiměřený počet obyvatel. Vzhledem k tomu, že analýze rozpočtů musí předcházet podrobná 

inventarizace všech brownfieldů na území města (viz dále), bylo stanoveno rozpětí počtu 

obyvatel měst, která pro analýzu připadají v úvahu. Toto rozmezí bylo stanoveno na 3 000 – 

60 000 obyvatel. V případě, že by byla vybrána větší města, dá se předpokládat, že práce by 

byla věcně a časově náročnější, svým rozsahem by překročila standardy disertační práce a 

získaná data by prakticky nepřinesla nic nového. U menších obcí zase hrozí riziko, že nebudou 

zastoupeny všechny druhy brownfieldů (dá se předpokládat, že by převažovaly zemědělské 

brownfieldy) a výsledky by pak nebyly porovnatelné s většími městy a nebylo by možno 

vyvodit obecné závěry. 

 Lokalizace v Moravskoslezském kraji. Pro zpracování kvalitní inventarizace brownfieldů je 

nezbytná alespoň rámcová osobní znalost prostředí ze strany zpracovatele. Proto byla 

vybrána města Moravskoslezského kraje kvůli snadné dostupnosti a alespoň částečné 

znalosti autora každého z nich. Dalším důvodem pro výběr tohoto kritéria bylo také to, že se 

většina města vyvíjela v obdobném prostředí a jejich celková charakteristika a struktura je 

obdobná. 

 Kompaktní zástavba. Jak již bylo zmíněno v teoretické části, rozhodujícím faktorem celkové 

urbanistické ekonomie je kompaktnost daného sídla. Proto byla do výběru zařazena města, 

jejichž zástavba je co nejméně narušena jinými výše zmíněnými vlivy. Z tohoto důvodu byla 

také zamítnuta města se sektorovou urbanistickou strukturou. 

Na základě uvedených kritérií bylo pro analýzu vybráno těchto šest měst: 

 Opava, 

 Karviná, 

 Nový Jičín, 

                                                           
12

 zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 
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 Hlučín, 

 Bílovec, 

 Brušperk. 

Základní statistické údaje o vybraných městech získané při posledním sčítání lidu shrnují Tab. 1 a 

2. [12]. Podrobnější informace o urbanistickém vývoji vybraných měst jsou pak obsahem Přílohy č. 1 

této práce. 

Tab. 1 – Vybraná města – obyvatelstvo, zdroj:  [12] 

Počet obyvatel

Rozloha 

správního 

území [ha]

Rozloha 

zastavěných 

ploch [ha]

Ob./1ha 

správního 

území

Ob./1ha 

zastavěných 

ploch

Opava 57 772 9061 492 6,38 117,42

Karviná 55 985 5752 290 9,73 193,05

Nový Jičín 23 639 3652 141 6,47 167,65

Hlučín 13 988 2114 118 6,62 118,54

Bílovec 7500 3882 80 1,93 93,75

Brušperk 3973 1026 37 3,87 107,38  

Tab. 2 – Vybraná města – domy a byty, zdroj [12] 

Počet 

rodinných 

domů

Počet 

bytových 

domů

Průměrná 

celková plocha 

1 bytu [m
2
] 

Průměrná 

obytná plocha 

na 1 byt [m
2
] 

Průměrná 

obytná plocha 

na 1 osobu 

[m2] 

Opava 5 517 1704 82,6 62,8 32,4

Karviná 2 241 1710 67,5 51,4 28,2

Nový Jičín 2 117 668 77,6 59,0 30,8

Hlučín 2 269 231 88,0 66,4 32,1

Bílovec 1326 188 87,7 66,8 32,2

Brušperk 1038 34 100,1 74,7 35,9  

Jak již bylo uvedeno výše, většina měst si je podobná co do důvodů založení, faktorů ovlivňující 

další růst a celkové charakteristiky. Jedinou výjimkou je město Karviná, které je jako jediné silně 

ovlivněno stále pokračující důlní činností, rozsáhlým poddolováním a orientováním většiny 

průmyslové výroby na těžbu a zpracování černého uhlí [67]. Dalo by se tak očekávat, že ve městě 

budou rozsáhlé oblasti okupovány průmyslovými objekty a že se budou objevovat brownfieldy ve 

větší míře než v ostatních městech, čímž bude narušena celková ekonomie zástavby a hodnoty 

hustoty osídlení budou spíše podprůměrné. Nicméně už Tab. 1 ukazuje, že tyto předpoklady by byly 

mylné a hodnoty hustoty zalidnění vztažené ať už ke správnímu či zastavěnému území jsou poměrně 

výrazně nad průměrem ostatních sledovaných měst. Odpověď na otázku, proč tomu tak je, dává Tab. 

2, ze které je patrné, že např. v Opavě, která má srovnatelný celkový počet obyvatel je přibližně 

stejný počet bytových domů jako v Karviné, zatímco počet rodinných domů je v Karviné zhruba 

poloviční, což napomáhá právě celkové ekonomii zástavby a tedy hustotě zalidnění. Situace je 

způsobena právě celkovým průmyslovým charakterem města a jeho okolí, které není příliš atraktivní 

zejména pro bohatší vrstvy obyvatel, kteří by si zde chtěli postavit vlastní dům. S tím souvisí i celkově 

nižší ceny nemovitostí v Karviné oproti jiným sledovaným městům. Dá se tak předpokládat, že poměr 

sociálně slabších obyvatel bude v Karviné vyšší než v ostatních městech, s čímž koresponduje i nižší 
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průměrná obytná plocha bytů na jednu osobu, byť v tomto případě není rozdíl oproti jiným městům 

nijak značný. Město Karviná tak bylo do výběru zařazeno zcela záměrně, neboť bude zajímavé 

sledovat, zda právě jeho specifičnost ovlivní sledované hodnoty a zda budou tyto odchylky statisticky 

významné. 

U ostatních měst můžeme konstatovat, že se jedná o sídla, která se vyvíjela běžným způsobem 

s charakteristickým postupně rostoucím půdorysem bez překotných změn [30].  

Už ze základních statistických dat uvedených v Tab. 1 a 2 je zřejmé, že se vybraná města odlišují 

v celkové hustotě zalidnění, která je vztažena jak na správní, tak na zastavěné území. Rozdíly v počtu 

obyvatel na jeden ha správního území jsou vcelku očekávatelné, neboť tuto hodnotu velmi významně 

ovlivňuje počet městských částí, které s mateřským městem územně nesouvisejí, a také jejich 

vzdálenost od mateřského města. Nejvíc těchto městských částí má Bílovec, některé z nich jsou navíc 

od města poměrně vzdálené (např. Lubojaty, Lhotka a další), z čehož pak vyplývá nejhorší hodnota 

počtu obyvatel na 1ha správního území. Z tohoto pohledu nejlepší situace je pak v Karviné, jednak 

díky tomu, že její městské části na sebe přímo stavebně navazují a jednak díky výše zmíněným 

specifikům. 

Co se týče rozdílů hustoty zalidnění vztažené k zastavěnému území jednotlivých měst, ty jsou 

způsobeny zejména rozdílnými typy zástavby v jednotlivých městech. Zatímco ve větších městech 

tvoří bytové domy s vyšším počtem podlaží významnou část staveb určených k bydlení (Karviná – 

44%, Opava – 24%, Nový Jičín – 24%), u menších měst je tento podíl značně nižší (Hlučín - 9%, Bílovec 

- 13%, Brušperk – 3%). 

4.2 Inventarizace brownfieldů 

Dalším krokem uvedeného postupu musí být inventarizace všech brownfieldů na území 

zkoumaných měst. Inventarizace byla prováděná do června 2015, a to v několika krocích. V první fázi 

byly prozkoumány existující seznamy a databáze brownfieldů vytvořené v minulosti (např. agenturou 

CZECHInvest [2], Agenturou pro regionální rozvoj [3], samotnými městy apod.). Bohužel tyto 

databáze nejsou ani zdaleka kompletní a navíc jsou v nich uvedeny většinou pouze brownfieldy 

většího rozsahu a na ty plošně menší se zpravidla nedostává. Dalším problémem těchto databází je 

fakt, že jejich tvůrci potřebují souhlas vlastníka konkrétního brownfieldu, aby jej mohli v těchto 

seznamech uveřejnit. To znamená, že zpracovatelé databází mají velmi široký seznam devastovaných 

či opuštěných ploch, ale zveřejnit mohou pouze jeho zlomek. Tyto databáze tak sloužily pouze jako 

podklad pro zpracování podrobné inventarizace brownfieldů v uvedených městech. 

V další fázi byla celá území měst podrobena zevrubnému průzkumu. Vzhledem k tomu, že osobní 

terénní průzkum kompletního území všech měst by byl značně časově náročný, byla města zkoumána 

nejprve na základě panoramatických uličních snímků měst běžně dostupných na internetových 

mapových serverech13. Na základě těchto snímků byly vytipovány lokality, u kterých lze uvažovat o 

tom, že by se mohlo jednat o brownfieldy a tyto lokality pak byly podrobně osobně prozkoumány a 

(ne)existence brownfieldu tak byla přímo ověřena. Na základě tohoto průzkumu pak byl vytvořen 

                                                           
13

 Jistou nevýhodou těchto snímků je jejich nízká frekvence aktualizace. Snímky jsou tak několik měsíců 

staré (většina z roku 2013 a 2014) a existuje tak riziko vzniku nových brownfieldů v období od posledního 

snímkování do provedení analýzy. Proces vzniku brownfieldu je však dlouhodobý a nejedná se o událost, která 

by se stala „ze dne na den“. Toto riziko navíc bylo eliminováno následným osobním průzkumem lokalit. 
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inventarizační seznam brownfieldů uvedených měst. Na seznam byly zařazeny pouze brownfieldy, 

jejichž využití dosahuje maximálně na 50% a jejichž plošná rozloha včetně pozemku překračuje 

100m2. Menší brownfieldy také jistě negativně ovlivňují urbanistickou ekonomii zkoumaných měst, 

nicméně lze předpokládat, že tento vliv je ve srovnání s inventarizovanými plochami zanedbatelný.  

Seznamy inventarizovaných brownfieldů včetně fotografií všech zaznamenaných ploch a jejich 

umístění v mapách jednotlivých měst jsou součástí přílohové části této práce (Přílohy č. 2, 3 a 4). 

Na základě provedené inventarizace byl zjištěn jeden zajímavý fakt, na který je nutno upozornit. 

Jedná se o to, že plných 41% brownfieldů spadá do velikostní kategorie 100m2 – 1000m2. Pokud by 

tak byl dolní limit zařazení objektů do inventarizace nastaven o jeden řád výše, tyto brownfieldy by 

nebyly do práce zařazeny a výsledky by mohly být významným způsobem ovlivněny. 

Celkové porovnání ploch inventarizovaných brownfieldů a zastavěných území jednotlivých měst 

je uvedeno v Tab. 3. 

Tab. 3 – Porovnání zastavěných ploch a ploch brownfieldů v jednotlivých městech, zdroj:  [12], vlastní 

Město Zastavěné území [ha]
Plochy brownfieldů 

celkem [ha]

Podíl ploch brownfieldů 

a zastavěných ploch [%]

Opava 492 22,75 4,62

Karviná 290 108,29 37,34

Nový Jičín 141 31,37 22,25

Hlučín 118 1,56 1,32

Bílovec 80 12,68 15,85

Brušperk 37 5,05 13,65  

Jak bylo uvedeno v teoretické části v úvodu této práce, nejčastěji se uvádí, že brownfieldy 

zabírají v našich sídlech plochu, jejíž velikost se pohybuje mezi 3-20% plochy zastavěného území [8]. 

Z výsledků provedené inventarizace patrných z Tab. 3 je zřejmé, že město Hlučín vykazuje toto 

procento značně nižší a situaci v oblasti brownfieldů je zde tak poměrně příznivá, zatímco města 

Karviná a Nový Jičín tyto hodnoty překračují. Zatímco v případě Karviné nejde o překvapující 

skutečnost, neboť, jak už bylo řečeno, se jedná o město s bohatou průmyslovou minulostí, které se 

v současnosti potýká se silným úbytkem obyvatelstva, v případě Nového Jičína je toto zjištění 

poměrně neočekávané.  

4.3 Městské rozpočty 

Rozpočty jednotlivých měst nelze analyzovat v souvislosti s rozsahem ploch brownfieldů jako 

celky, neboť obsahují celou řadu položek, které s existencí opuštěných ploch vůbec nesouvisejí. Pro 

účely této práce tak bylo vybráno několik položek, u nichž se předpokládá souvislost s celkovým 

zastavěným územím a tedy vyššími náklady v důsledku existence brownfieldů. Jedná se o tyto 

položky: 

 Veřejné osvětlení, náklady na elektrickou energii (paragraf 3631, položka 515414) – zde se 

předpokládá, že čím je větší zastavěné území jednotlivých měst, tím více lamp veřejného 

                                                           
14

 Číslování odpovídá doporučeným standardům Ministerstva financí a je všeobecně používáno při tvorbě 

obecních rozpočtů. Jednotlivé položky jsou tak v rozpočtech bez problémů dohledatelné 
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osvětlení v něm musí být instalováno a tím rostou také náklady na dodávanou elektrickou 

energii. 

 Veřejné osvětlení, náklady na údržbu (paragraf 3631, položka 5171) – v souvislosti s větším 

počtem lamp veřejného osvětlení narůstají také náklady na jejich údržbu a údržbu delšího 

elektrického vedení. 

 Svoz komunálního odpadu (paragraf 3722) – lze předpokládat, že výdaje na svoz 

komunálního odpadu jsou úměrné velikosti zastavěné plochy, a tedy velikosti 

obhospodařovaného území. Při větším území je potřeba zajistit více zaměstnanců, více 

popelářských vozů (popř. tyto vozy provozovat po delších trasách) a narůstá rovněž počet či 

objem sběrných nádob, které je potřeba vyvážet. 

 Údržba městské zeleně (paragraf 3745) – s rostoucí plochou města narůstá rovněž rozsah 

zejména drobných ploch veřejné zeleně, které jsou ve správě města. Zvýšený rozsah těchto 

ploch by se tak logicky měl projevit v příslušné položce městských rozpočtů. 

 Bezpečnost a veřejný pořádek, náklady na platy zaměstnanců (paragraf 5311, položka 5011) 

– v tomto případě se jedná zejména o mzdové prostředky strážníků městské policie. Zde se 

předpokládá, že při větším území města je pro udržení veřejného pořádku potřeba více 

strážníků, navíc plochy brownfieldů jsou často charakteristické zvýšenou kriminalitou. Rozsah 

ploch brownfieldů v konkrétním městě by se v této položce měl projevit poměrně výrazně. 

 Bezpečnost a veřejný pořádek, náklady na pohonné hmoty (paragraf 5311, položka 5156) – 

Se zvýšenou kriminalitou souvisí rovněž větší počet výjezdů městské policie, dojezdové 

vzdálenosti se navíc v důsledku existence brownfieldů prodlužují. 

Mohlo by se zdát, že pro uvedené účely budou vhodné ještě položky Oprava a údržba silnic 

(paragraf 2212, položka 5171) či Oprava a údržba ostatních částí pozemních komunikací (paragraf 

2219, položka 5171). Problémem těchto položek je však to, že jsou do nich zahrnuty také 

jednorázové investiční akce většího rozsahu (např. kompletní rekonstrukce povrchu ulice) a částky 

v těchto položkách se tak pohybují ve velmi širokém rozsahu (např. v případě Nového Jičína se roční 

výdaje na opravy a údržbu silnic ve sledovaném období pohybovaly od 3 467 016 Kč až do 20 328 630 

Kč). Navíc lze předpokládat, že tyto částky budou alespoň částečně závislé na klimatických 

podmínkách konkrétního roku (např. v případě zimní údržby). Z těchto položek tak není možné získat 

data použitelná pro účely této práce. 

Stejně tak by bylo zdánlivě možné do úvah zahrnout data o dalších stavbách technické 

infrastruktury. Bohužel ve sledovaných městech nejsou ostatní sítě (až na několik místních výjimek) 

ve správě obcí a použitelná data tak není možné sehnat. Výběr se proto omezuje pouze na veřejné 

osvětlení. 

Pro zjištění konkrétních částek ve vybraných položkách byly využity závěrečné účty jednotlivých 

měst, a to z let 2011 – 2014, konkrétně výkazy Ministerstva financí pro hodnocení plnění rozpočtu 

FIN 2-12M, které obce běžně zveřejňují na svých internetových stránkách. Záměrně nebyly využity 

rozpočty jednotlivých měst, neboť tyto lze chápat spíše jako plány finančních prostředků, které 

mohou být uvolněny do jednotlivých položek a skutečnost pak může být značně odlišná [68]. Naproti 

tomu závěrečné účty uvádějí skutečně vynaložené částky v těchto položkách v jednotlivých letech 

zcela přesně. Z tohoto důvodu není zahrnutý rok 2015, neboť jeho závěrečný účet bude k dispozici až 

v polovině roku 2016. 
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Konkrétní finanční částky v jednotlivých položkách závěrečných účtů vybraných měst jsou 

uvedeny v Tab. 4 – Tab. 9. 

Tab. 4 – Opava, vybrané položky závěrečných účtů, zdroj:  [65] 

2011 2012 2013 2014

VO, elektrická energie 7 507 948 7 965 975 8 153 214 7 000 841

VO, údržba 6 855 027 10 132 380 7 042 838 7 804 092

Svoz odpadů 43 357 171 42 729 162 42 338 076 42 516 184

Údržba zeleně 44 980 496 42 497 266 47 930 640 28 099 315

Bezpečnost, platy 18 713 050 19 127 038 19 095 090 19 120 257

Bezpečnost, PHM 329 395 426 137 440 687 430 802  

Tab. 5 – Karviná, vybrané položky závěrečných účtů, zdroj:  [64] 

2011 2012 2013 2014

VO, elektrická energie 8 695 346 9 515 334 9 809 741 8 427 673

VO, údržba 3 294 102 3 371 961 3 608 393 4 198 609

Svoz odpadů 33 217 650 40 750 284 41 379 808 41 400 921

Údržba zeleně 38 244 049 30 737 579 25 760 599 44 051 369

Bezpečnost, platy 25 396 064 26 482 123 24 690 836 27 638 417

Bezpečnost, PHM 528 693 532 519 528 423 554 035  

Tab. 6 – Nový Jičín, vybrané položky závěrečných účtů, zdroj:  [46] 

2011 2012 2013 2014

VO, elektrická energie 4 397 997 4 121 070 4 630 176 5 521 914

VO, údržba 2 692 532 3 246 107 1 749 184 4 490 342

Svoz odpadů 18 706 291 17 668 238 18 516 561 19 615 248

Údržba zeleně 15 099 779 15 187 676 15 564 909 13 633 860

Bezpečnost, platy 10 086 978 9 627 782 10 104 020 10 241 326

Bezpečnost, PHM 181 790 186 243 182 663 184 756  

Tab. 7 – Hlučín, vybrané položky závěrečných účtů, zdroj:  [45] 

2011 2012 2013 2014

VO, elektrická energie 1 805 792 1 779 322 1 615 441 1 692 585

VO, údržba 2 014 964 2 461 869 2 381 749 2 487 327

Svoz odpadů 10 309 963 10 858 787 10 898 551 11 003 335

Údržba zeleně 6 778 525 6 683 342 6 661 573 7 600 212

Bezpečnost, platy 5 217 509 5 257 213 5 372 602 5 679 123

Bezpečnost, PHM 107 235 110 372 114 956 116 979  

Tab. 8 – Bílovec, vybrané položky závěrečných účtů, zdroj:  [43] 

2011 2012 2013 2014

VO, elektrická energie 1 154 796 1 205 874 1 195 248 1 200 204

VO, údržba 685 415 701 542 689 324 695 782

Svoz odpadů 6 547 125 6 689 451 6 710 801 6 720 547

Údržba zeleně 54 697 401 56 873 620 52 014 247 53 147 980

Bezpečnost, platy 27 846 214 27 924 603 28 001 247 28 020 357

Bezpečnost, PHM 58 416 60 324 59 487 60 025  
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Tab. 9 – Brušperk, vybrané položky závěrečných účtů, zdroj:  [44] 

2011 2012 2013 2014

VO, elektrická energie 449 911 391 676 491 609 398 681

VO, údržba 191 106 174 932 139 391 184 132

Svoz odpadů 2 190 779 2 145 836 2 441 884 2 627 492

Údržba zeleně 316 760 476 319 303 018 503 075

Bezpečnost, platy 0 0 0 0

Bezpečnost, PHM 0 0 0 0  

Uvedené finanční prostředky je samozřejmě nutno přepočítat na jednotnou cenovou úroveň a 

starší položky upravit o inflaci. Pro účely této práce byla zvolena cenová úroveň roku 2014. 

Každoroční míru inflace uvádí na svých internetových stránkách Český statistický úřad [12]. Hodnoty 

jsou následující: 

 2011 – 1,9%, 

 2012 – 3,3%, 

 2013 – 1,4%. 

Pro lepší porovnatelnost údajů a vyvození obecných závěrů bylo provedeno zprůměrňování 

uvedených hodnot pro každou zkoumanou položku a jejich přepočtení na 1 obyvatele a 1 ha 

zastavěného území. Průměr hodnot byl tedy vypočítán dle vzorce  

           2011 2012 2013 2014[( 1,019 ) 1,033 ] 1,014

4

H H H H
PH

     
  (1) 

Kde značí: 

PH = Průměrná hodnota 

H2011, 2012, 2013, 2014 = Hodnota v roce 2011 - 2014 

 Průměrné hodnoty jednotlivých zkoumaných položek porovnané s podílem ploch brownfieldů 

ve vybraných městech uvádí Tab. 10 a Tab. 11. (Pozn. PB = Procento zastavěných ploch zabraných 

brownfieldy) 

Tab. 10 – Srovnání průměrných nákladů na veřejné osvětlení a svoz odpadů, zdroj: vlastní 

Průměr
Na 

1 ob.

Na 1ha 

zast. 

ploch

Průměr
Na 

1 ob.

Na 1ha 

zast. 

ploch

Průměr
Na 

1 ob.

Na 1ha 

zast. 

ploch
Opava 7 906 492 137 16 070 8 218 905 142 16 705 44 120 510 764 89 676 4,62

Karviná 9 405 700 168 32 433 3 726 381 67 12 850 40 374 934 721 139 224 37,34
Nový Jičín 4 806 960 203 34 092 3 134 525 133 22 231 19 216 067 813 136 284 22,25

Hlučín 1 780 463 127 15 089 2 407 959 172 20 406 11 108 278 794 94 138 1,32
Bílovec 1 226 970 164 15 337 715 296 95 8 941 5 331 793 711 66 647 15,85

Brušperk 446 914 112 12 079 178 172 45 4 815 2 422 401 610 65 470 13,65

 

VO, elektrická energie VO, údržba Svoz odpadů
PB 

[%]
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Tab. 11 – Srovnání průměrných nákladů na údržbu zeleně a bezpečnost, zdroj: vlastní 

Průměr
Na 

1 ob.

Na 1ha 

zast. 

ploch

Průměr
Na 

1 ob.

Na 1ha 

zast. 

ploch

Průměr
Na 

1 ob.

Na 1ha 

zast. 

ploch
Opava 42 306 452 732 85 989 19 622 789 340 39 884 418 901 7,3 851 4,62

Karviná 35 797 344 639 123 439 26 880 195 480 92 690 552 989 9,9 1 907 37,34
Nový Jičín 15 360 537 650 108 940 10 334 503 437 73 294 189 774 8,0 1 346 22,25

Hlučín 7 147 686 511 60 574 5 550 663 397 47 040 115 903 8,3 982 1,32
Bílovec 4 046 846 540 50 586 2 884 235 385 36 053 61 471 8,2 768 15,85

Brušperk 411 840 104 11 131 0 0 0 0 0,0 0 13,65

Bezpečnost, PHM
PB 

[%]

 

Údržba zeleně Bezpečnost, platy

 

Pro lepší názornost zjištěných výsledků byly výsledky každé zkoumané položky zpracovány 

graficky – viz Graf 1 až Graf 12. 

  

Graf 1 – Srovnání nákladů na elektrickou energii 

VO na 1 obyvatele, zdroj: vlastní 

Graf 2 – Srovnání nákladů na elektrickou energii 

VO na 1 hektar zastavěného území, zdroj: vlastní 

 

  

Graf 3 – Srovnání nákladů na údržbu VO na  

1 obyvatele, zdroj: vlastní 

Graf 4 - Srovnání nákladů na údržbu VO  

na 1 hektar zastavěného území, zdroj: vlastní 
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Graf 5 - Srovnání nákladů na svoz komunálního 

odpadu na 1 obyvatele, zdroj: vlastní 

Graf 6 - Srovnání nákladů na svoz komunálního 

odpadu na 1 hektar zast. území, zdroj: vlastní 

  

Graf 7 - Srovnání nákladů na údržbu zeleně na  

1 obyvatele, zdroj: vlastní 

Graf 8 - Srovnání nákladů na údržbu zeleně na 1 

hektar zastavěného území, zdroj: vlastní 

  

Graf 9 - Srovnání nákladů na platy zaměstnanců 

pečující o bezpečnost na 1 obyv., zdroj: vlastní 

Graf 10 - Srovnání nákladů na platy zaměstnanců 

pečující o bezpečnost na 1 hektar zastavěného 

území, zdroj: vlastní 
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Graf 11 - Srovnání nákladů na PHM 

bezpečnostních složek na 1 obyvatele, zdroj: 

vlastní 

Graf 12 - Srovnání nákladů na PHM 

bezpečnostních složek na 1 hektar zast. území, 

zdroj: vlastní 

V případě nákladů na elektrickou energii VO na 1 obyvatele se jasně ukazuje, že množství 

brownfieldů ve městech tuto položku závěrečných účtů ovlivňuje minimálně. Toto je však poměrně 

očekávatelné, neboť potřeba lamp veřejného osvětlení (a tedy i elektrické energie) se řídí spíše 

plošnými nároky a nikoli hustotou zalidnění a počtem obyvatel v určitém území (na 1 hektaru 

zástavby rodinnými domy bude počet lamp obdobný jako na 1 hektaru plochy s vysokopodlažní 

bytovou zástavbou). Mnohem více vypovídající by tak v tomto případě měly být údaje přepočtené na 

1 hektar zastavěného území. V tomto případě je vidět, že města Opava, Hlučín, Bílovec a Brušperk 

vykazují přibližně stejné jednotkové náklady a množství brownfieldů tak v tomto případě nehraje 

téměř žádnou roli, zatímco ve městech Karviná a Nový Jičín jsou tyto jednotkové náklady téměř 

dvojnásobné. Byť se jedná o města, která vykazují nejvyšší procentuální podíl brownfieldů na svém 

území, je takové skokové zvýšení nákladů zejména v případě Nového Jičína do jisté míry překvapující. 

Dá se předpokládat, že situace je kromě existence brownfieldů ovlivněna řadou dalších skutečností, 

např. různými dodavateli elektrické energie a jinak nastavenými smlouvami o dodávce nebo 

používání starších a méně úsporných osvětlovacích těles. 

    Co se týče nákladů na údržbu VO je zřejmé, že náklady nejsou ovlivněny množstvím 

brownfieldů prakticky vůbec. Pokud jsou tyto náklady přepočteny na 1 obyvatele, je evidentní, že 

tyto položky nabývají zcela rozdílných hodnot bez ohledu na množství nevyužívaných ploch. Při 

komparaci jednotkových nákladů na 1 hektar zastavěné plochy je patrné, že nejvyšších nákladů je 

dosahováno v Novém Jičíně a Hlučíně, následuje Opava a Karviná a konečně Bílovec a Brušperk. Toto 

pořadí je zcela rozdílné oproti situaci, kdyby byla města seřazena dle procentuálního poměru 

brownfieldů. Situace může být způsobena používáním jiných typů osvětlovacích těles různého stáří a 

technického stavu s rozdílnými nároky na údržbu, popř. jinak sestavenými plány údržby (frekvence 

natírání lamp, jejich čištění, výměna rozvodů, apod.). V této položce tak není možné vysledovat žádný 

přímý vliv množství brownfieldů na jednotkové náklady. 

    Z analýzy jednotkových nákladů na svoz komunálního odpadu na 1 obyvatele vyplývá, že ve 

zkoumaných městech jsou tyto náklady přibližně na stejné úrovni, rozdíly se pohybují v řádech 

desítek korun na jednoho obyvatele. Tyto drobné rozdíly však nejsou způsobeny existencí 

brownfieldů ve městech – např. město Hlučín s nejnižším procentem opuštěných ploch vykazuje 

druhé nejvyšší jednotkové náklady na 1 obyvatele, naopak město Karviná se suverénně nejvyšším 
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množstvím brownfieldů má tyto náklady třetí nejnižší. Pokud jsou však tyto náklady vztaženy na 1 

hektar zastavěného území, lze sledovat částečnou závislost těchto nákladů a množství brownfieldů ve 

městě. Nejvyšší jednotkové náklady vykazují města Karviná a Nový Jičín, v případě Opavy a Hlučína 

jsou tyto náklady cca o jednu třetinu nižší. O cca další čtvrtinu jsou nižší jednotkové náklady v Bílovci 

a Brušperku. U posledně jmenovaných měst jsou nižší náklady způsobeny zejména převažujícím 

typem zástavby, tzn. rodinnými domy a s tím spojenou nižší frekvencí vyvážení sběrných nádob na 

odpad, nižším počtem kontejnerů na separovaný odpad a také nižší mírou produkce odpadů 

(pěstování vlastních potravin, vyšší míra kompostování, apod.). U ostatních měst s vyšším 

zastoupením objektů bytových domů lze konstatovat, že množství brownfieldů v sídlech je faktorem, 

který má již poměrně výrazný vliv na tyto náklady a preference revitalizace brownfieldů před stavbou 

nových objektů na zelené louce a s tím spojeným rozšiřováním zastavěných území měst umožní tyto 

jednotkové náklady zefektivnit a postupně snižovat až o několik desítek procent. 

    Další položkou, která byla podrobena zkoumání, je údržba veřejné zeleně. V případě analýzy 

jednotkových nákladů na jednoho obyvatele je patrné, že náklady jsou ve všech městech s výjimkou 

Brušperku velmi podobné a drobné rozdíly nejsou vyvolány existencí opuštěných ploch ve 

zkoumaných městech. Nižší náklady v případě Brušperku jsou zapříčiněny opět celkovým 

charakterem zástavby s převažujícími rodinnými domy a s tím spojenou nižší potřebou zelených a 

rekreačních ploch na veřejných místech. Pokud jsou však tyto náklady vztaženy na 1 hektar 

zastavěného území, lze stejně jako v případě svozu komunálního odpadu sledovat jejich částečnou 

závislost na množství brownfieldů. Zcela jasně se zde ukazuje, že čím je větší procentuální zastoupení 

opuštěných ploch v konkrétním městě, tím také rostou jednotkové náklady na údržbu zeleně 

vztažené na 1 hektar zastavěného území. Z výše zmíněných důvodů opět vybočují města Bílovec a 

Brušperk, která vykazují nižší jednotkové náklady. Znovu však není možné u větších měst vysledovat 

přesný poměr mezi plochami brownfieldů a zvýšenými náklady. Obdobně jako v případě nákladů na 

svoz komunálního odpadu tak lze konstatovat, že pokud bude další rozvoj měst směřován cestou 

regenerace brownfieldů a nerozšiřování městských půdorysů, budou jednotkové náklady na údržbu 

zeleně vztažené na 1 hektar zastavěného území postupně klesat. 

    Poslední zkoumanou charakteristikou byly výdaje na městskou policii. Při této analýze ze 

zkoumaných vzorků vypadne město Brušperk, jelikož toto město nemá městskou policii zřízenu a 

výdaje v této položce jsou tak nulové. V případě ostatních měst a analýzy platů strážníků vztažených 

na 1 obyvatele je patrné, že náklady jsou velmi podobné, nicméně na rozdíl od ostatních výše 

zmíněných položek lze pozorovat, že rozdíly korespondují s množstvím brownfieldů v sídlech, pouze 

město Hlučín z tohoto trendu mírně vybočuje. Pokud jsou tyto mzdové náklady vztaženy na 1 hektar 

zastavěného území, je situace obdobná a ovlivnění jednotkových nákladů ze strany množství 

opuštěných ploch ve městech zcela patrné. V případě nákladů na PHM vozidel městské policie je 

situace prakticky totožná. V případě přepočtu nákladů na jednoho obyvatele jsou rozdíly v nákladech 

poměrně malé, nicméně tyto rozdíly korespondují se zjištěnými procentuálními poměry brownfieldů 

ve zkoumaných sídlech opět s mírnou odchylkou v případě Hlučína. V případě jednotkových nákladů 

na jeden hektar zastavěných ploch je situace ještě zřetelnější. Rozdíly jsou poměrně výrazné a 

odpovídají poměrům opuštěných ploch s tím, že Hlučín opět mírně vybočuje. Na základě uvedeného 

tak lze vyslovit závěr, že regenerací brownfieldů lze snížit jednotkové náklady na provoz městské 

policie, a to jak v případě přepočtu nákladů na mzdy strážníků, tak v případě nákladů na PHM pro 

policejní vozidla, a to v řádu až několika desítek procent. 
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    Z provedené analýzy městských rozpočtů jsou zřejmé dva fakty. Tím prvním je to, že existencí 

ploch brownfieldů jsou mnohem více ovlivněny jednotkové náklady na jeden hektar zastavěného 

území zkoumaných měst než jednotkové náklady na jednoho obyvatele. Zatímco v případě 

jednotkových nákladů na jednoho obyvatele s výjimkou nákladů na městskou policii v podstatě ani 

v jednom případě nelze konstatovat jakýkoli vztah či úměra mezi těmito náklady a poměrem ploch 

zabíraných opuštěnými stavbami a areály, v případě jednotkových nákladů na jeden hektar 

zastavěného území je situace mírně odlišná. Zde nacházíme alespoň částečnou závislost nákladů na 

množství ploch brownfieldů ve městě, konkrétně u položek týkajících se svozu odpadu, údržby 

veřejné zeleně a bezpečnosti ve městě, kde je situace asi nejzřetelnější. Samozřejmě nelze hovořit o 

nějaké matematicky definovatelné závislosti, popř. provádět výpočty přesných vícenákladů, které 

městům vznikají v souvislosti s existenci brownfieldů, neboť jak bylo uvedeno výše, urbanistická 

ekonomie je ovlivněna celou řadou dalších faktorů a plochy brownfieldů jsou pouze dílčím 

segmentem. 

    Druhým zjištěným zajímavým faktem je pak to, že nejmenší města provedeného průzkumu 

(Bílovec a Brušperk) vykazují ve většině zkoumaných položek nižší jednotkové náklady než ostatní 

větší města, a to zejména u jednotkových nákladů vztažených k ploše zastavěného území, bez ohledu 

na plochy brownfieldů. Příčinou tohoto stavu je zřejmě to, že procentuálně v nich brownfieldy 

zabírají sice podstatnou plochu, nicméně absolutně je tato plocha poměrně malá a náklady na provoz 

města jsou tak ovlivněny v menší míře. Druhým důvodem by mohl být nižší počet obyvatel, kdy tito 

většinou bydlí v rodinných domech, díky čemuž není nutné zajistit tak vysoký standard 

poskytovaných služeb (např. frekvence vyvážení nádob na odpad je zpravidla u rodinných domů nižší, 

zelené plochy kolem domů udržují samotní obyvatelé a celková sociální kontrola a s tím spojená 

bezpečnost ve městě je v prostředí rodinných domů vyšší). 
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5 Finanční aspekty regenerace brownfieldů  

Jak již bylo uvedeno v úvodu, všeobecně se uvádí, že regenerace brownfieldů je cca 1,5 – 2 krát 

dražší než výstavba obdobného objektu na zelené louce. Tyto úvahy jsou však často zkreslené, neboť 

neuvažují všechny náklady, které v tomto porovnání mohou hrát roli. Je zcela evidentní, že lze najít 

několik skupin nákladů, které dokáží favorizovat regeneraci brownfieldů proti novostavbám. Tyto 

náklady lze rozdělit do dvou základních skupin: 

 náklady, které se prokazatelně ušetří při regeneraci brownfieldu, 

 náklady, které jsou v důsledku existence brownfieldu vynakládány neefektivně a v případě 

jeho regenerace dojde ke zlepšení situace. 

5.1 Ušetřené náklady 

Do této skupiny je možno zařadit zejména náklady na výstavbu dopravní a technické 

infrastruktury. U staveb brownfieldů je tato infrastruktura většinou vybudovaná, i když je nutné 

dodat, že ne vždy v odpovídající kapacitě a kvalitě. Při regeneraci brownfieldu tak není nutné tuto 

infrastrukturu budovat od začátku, což sníží náklady na regeneraci brownfieldu v porovnání 

s novostavbou, pro zjednodušení budou tyto náklady v práci označovány jako výstavbové. 

Dále by se do této skupiny mohly zahrnout náklady na vyjmutí nových pozemků ze ZPF, popř. 

také výnosy ze zemědělských ploch, které nejsou sníženy v důsledku nerealizování novostavby a 

regenerace brownfieldu. Vzhledem k tomu, že ne všechny novostavby vznikají na zemědělské půdě a 

že o ceně zemědělské půdy a její výnosnosti rozhodují především místní podmínky, jsou tyto finanční 

prostředky v práci zanedbány. 

5.2 Neefektivně vynakládané prostředky v důsledku existence 

brownfieldů 

Druhou skupinu nákladů tvoří prostředky, které se sice díky regeneraci brownfieldu neušetří, ale 

jejich vynakládání bude mnohem smysluplnější a efektivnější [31], v této práci označované jako 

provozní náklady. Tato úvaha vychází z faktu, že každé ploše brownfieldu přísluší nějaká část dopravní 

a technické infrastruktury, která ovšem nic nezpřístupňuje ani nezásobuje a je tak ve struktuře města 

vlastně zbytečná. V konečném důsledku existence brownfieldů tuto infrastrukturu prodlužuje. 

Situace je zřejmá z Obr. 18. 

Brownfield samozřejmě může být obklopen infrastrukturou z více stran, v některých specifických 

případech může být infrastruktura vedena i přes území samotného brownfieldu15. 

Narušení kompaktnosti a prodloužení sítí dopravní infrastruktury však nezpůsobí pouze zvýšení 

nákladů na jejich údržbu, ale vyvolá celou řadu dalších souvisejících výdajů. Jedná se především o tyto 

náklady: 

                                                           
15

 Tato infrastruktura však ovlivňuje urbanistickou ekonomii sídla pouze zřídka. Jednak bývá v soukromém 

vlastnictví a jednak se většinou jedná o koncové úseky infrastruktury vybudované kvůli napojení samotné 

stavby. S ukončením provozu pak přestává být využívána i infrastruktura, která přestává být udržovaná a není 

do ní nijak dále investováno. Negativní vliv se projeví pouze v případě, kdy je pes plochu brownfield vedeno 

tranzitní vedení, které zpřístupňuje či napojuje následující stavby (např. v případě velkých rezidenčních 

brownfieldů). 
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Obr. 18 – Znázornění neefektivně provozované infrastruktury v důsledku existence brownfieldu, zdroj: 

vlastní 

 Náklady na provoz motorových vozidel. Je logické, že je-li delší dopravní infrastruktura, 

narůstají také vzdálenosti, které je potřeba v rámci města překonat při dopravě. Každé 

prodloužení vzdálenosti znamená zvýšené náklady na pohonné hmoty motorových vozidel. 

Tyto náklady je možno vyčíslit díky znalosti počtu automobilů, které daným místem projedou, 

jejich průměrné spotřeby a aktuální průměrné ceny pohonných hmot. 

 Náklady na ztracený čas. S rostoucími vzdálenostmi narůstá také čas, který musí lidé 

v automobilech strávit při svých cestách a který tak nevyužívají efektivně. Jak již bylo 

uvedeno v úvodu práce, dle provedených průzkumů si lidé cení jedné hodiny svého času 

stráveného dojížďkou ve výši cca 30% procent své čisté hodinové mzdy [37]. Pokud je tedy 

známý počet automobilů projíždějících daným místem, průměrná rychlost na daném úseku 

komunikace a průměrná čistá hodinová mzda v dané oblasti, je možné vyčíslit i tyto náklady. 

V případě jednotlivce jsou tyto náklady zanedbatelné, ale lze předpokládat, že v případě 

součtu nákladů pro všechny projíždějící osoby budou tyto náklady v celkových úvahách 

představovat významnou položku. Nedostatkem tohoto přístupu může být fakt, že není znám 

průměrný počet osob, které se nacházejí v jednom vozidle. Pro účely této práce tak bude 

uvažováno pouze s jednou osobou na jeden automobil a vyčíslené náklady tak budou náklady 

minimálními. 

V tomto případě se nabízí i provedení obdobného výpočtu pro ostatní druhy dopravy 

(cyklisté, chodci, apod.). Zde je však problém se stanovením počtu osob, které infrastrukturu 

okolo brownfieldu využijí. Zatímco motorová vozidla pohybující se na komunikacích jsou 

pravidelně sčítána pod záštitou Ředitelství silnic a dálnic a základní výsledky veřejně 

dostupné, podobná sčítání cyklistů či chodců se neprovádějí. 

 Amortizace vozidel. S delšími dopravními trasami souvisí také zvýšená amortizace 

automobilů. Převést toto opotřebení na finanční hodnotu je však velmi obtížné, neboť míra 

amortizace souvisí se stavem a cenou konkrétního automobilu (nový a drahý automobil ztrácí 

na hodnotě rychleji). Pro účely finančního vyčíslení amortizace by tak bylo potřeba znát 

seznam konkrétních automobilů, které daným místem projedou, včetně jejich stáří a 

orientační ceny, což je věc prakticky nemožná. Tyto náklady tak budou v práci zanedbány. 
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 Zvýšené množství exhalací. Prodloužení dojezdových časů znamená rovněž zvýšení množství 

exhalací, které automobily vypustí do ovzduší a tím zvýšené náklady v oblasti ochrany ŽP. I 

tyto náklady by bylo velmi těžké vyčíslit, neboť množství vypouštěných exhalací je 

individuální pro každý automobil a jeho technický stav. Práce tak tyto náklady nezohledňuje. 

 Zvýšené ztráty médií v sítích technické infrastruktury. Delší trasy technické infrastruktury 

znamenají také zvýšené riziko ztrát jednotlivých médií přenášených v sítích technické 

infrastruktury [29]. Tyto ztráty pak představují snížení příjmů provozovatelů těchto sítí. 

Obecné vyčíslení, nebo jejich alespoň odhad však také není příliš reálný, neboť vždy záleží na 

konkrétním vedení, jeho DN, materiálu, popř. přenášeném tlaku, napětí, apod. Práce tak 

s těmito náklady nepočítá. 

5.3 Stanovení postupu výpočtu 

Aby bylo možno rámcově vyčíslit náklady, které jsou neefektivně vynakládány v důsledku 

existence inventarizovaných brownfieldů ve zkoumaných šesti městech, popř. náklady, které mohou 

být regenerací brownfieldu ušetřeny, je potřeba zjistit délky sítí dopravní a technické infrastruktury 

v jejich blízkosti a zároveň stanovit orientační ceny, za které je možno danou infrastrukturu postavit a 

provozovat. V souvislosti s tím je nutné také zjistit počet vozidel, která využívají příslušnou dopravní 

infrastrukturu. Dále je potřeba stanovit další výše zmíněné částky důležité pro výpočet, jako je 

průměrná mzda v kraji, průměrná cena pohonných hmot, apod. 

Co se týče délek sítí dopravní infrastruktury, zde je situace poměrně jednoduchá. Sítě jsou 

viditelné na povrchu a jejich délky lze bez problémů přesně změřit na různých mapových serverech 

(např. GoogleEarth, cuzk.cz, apod.).  

U sítí technické infrastruktury je situace o něco složitější. Tyto sítě jsou zpravidla vedené pod 

zemí a přesné informace o jejích trasách a uložení mají pouze jejich správci. Vzhledem k tomu, že 

v rámci inventarizace ve zkoumaných městech bylo identifikováno více než 150 lokalit brownfieldů, je 

prakticky nemyslitelné žádat všechny správce o oficiální vyjádření ke každé lokalitě. Pro účely této 

práce tak bylo trasování sítí zjišťováno ze základních nástrojů územního plánování, konkrétně 

z územně-analytických podkladů a územních plánu jednotlivých měst. Tyto dokumenty jsou běžně 

dostupné na oficiálních stánkách jednotlivých měst. Oba typy dokumentů se připravují ve spolupráci 

se správci inženýrských sítí a jejich přesnost a podrobnost je pro účely této práce dostačující. Jediným 

nebezpečím je možnost, že od poslední aktualizace uvedených dokumentů došlo ke změně trasování 

některých sítí, nicméně vzhledem k tomu, že aktualizace dokumentů probíhá průběžně bez velkých 

časových prodlev, není toto nebezpečí příliš velké a pro účely práce může být zanedbáno. 

Pro určení cen za vybudování dopravní a technické infrastruktury lze použít dvě metody. Buď lze 

tyto ceny zjistit v aktuálních cenících, které jsou každoročně vydávány společnostmi zabývajícími se 

touto problematikou (ÚRS Praha, RTS Brno, apod.) nebo je možno využít aktuálně platnou vyhlášku 

Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku v platném znění. Pro 

účely této práce byla využita první možnost, zejména kvůli jednoduššímu způsobu zjištění a absenci 

doprovodných výpočtů, které by při použití vyhlášky byly nutné. Zjištěné ceny pak samozřejmě 

závisejí na DN potrubí, použitém materiálu, provozovaném tlaku či napětí, u sítí dopravní 

infrastruktury pak na kategorii komunikace, apod. Vzhledem k tomu, že není reálné u jednotlivých 

brownfieldů kromě průběhu trasy zjišťovat ještě údaje o materiálu, DN, napětí apod., byla pro účely 

této práce zvolena metoda, kdy jsou uvažovány nejlevnější sítě nejnižších kategorií. V tomto případě 

tak nebudou stanoveny ceny zcela reálné, ale ceny minimální. 
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Určit ceny za provoz sítí dopravní a technické infrastruktury nelze zcela přesně. Ceny velmi 

kolísají ze stejných důvodů jako v případě cen na jejich pořízení. Navíc správci jednotlivých sítí 

považují tato data za velmi citlivá a při pokusu získat alespoň orientační ceny bylo autorovi práce 

sděleno, že se tyto údaje nedají oficiální cestou sehnat. Pro účely této práce tak byla využita vyhláška 

Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon č. 274/2001 o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, která v části věnující se plánům obnovy vodovodů a 

kanalizací uvádí, že roční objem prostředků na údržbu a obnovu vodovodů kanalizací odpovídá jedné 

n-tině jejich pořizovací ceny, přičemž n představuje celkovou dobu životnosti konstrukce v letech. 

Vyhláška Ministerstva zemědělství se sice týká pouze vodovodů a kanalizací, nicméně pro účely této 

práce byl zvolen shodný postup výpočtu ceny na obnovu a údržbu i pro zbývající zkoumané sítě 

technické a dopravní infrastruktury. Díky tomu je potřeba počítat s určitou nejistotou výpočtu, neboť 

náklady jsou stanoveny pouze orientačně. Pro účely této práce jsou však takto vyčíslené náklady 

dostatečně vypovídající, jelikož jejím cílem není přesné stanovení finančních prostředků na obnovu a 

údržbu sítí dopravní a technické infrastruktury, ale změření délek jednotlivých sítí, které jsou 

v důsledku existence brownfieldů provozovány neefektivně a rámcově stanovit orientační cenu 

tohoto provozu. Stejně jako v případě stanovení cen na vybudování infrastruktury i zde je počítáno se 

sítěmi nejnižších kategorií a jsou stanoveny ceny minimální. 

Dalším důležitým údajem je počet vozidel využívající příslušnou dopravní infrastrukturu. Zde je 

vhodné využít údajů pravidelného sčítání dopravy, které provádí ŘSD a které je po registraci na jejich 

internetových stránkách dostupné i pro místní komunikace v uvedených městech [60]. V případě, že 

údaje sčítání nejsou pro konkrétní ulici k dispozici, je množství automobilů stanoveno odhadem. Vždy 

se však jedná o místní komunikace nižších kategorií, kde se díky místnímu šetření předpokládá pouze 

mírný provoz v řádech maximálně několika set vozidel za 24 hodin. Při objemu dopravy na sčítaných 

úsecích, kde jsou známy přesné výsledky a kde počet automobilů často přesahuje počet 10 000 za 24 

hodin, je tak odhadnutý objem minimální a nepředpokládá se výrazné ovlivnění konečných výsledků. 

Posledními údaji, které je nutno zjistit jsou průměrná mzda v kraji, průměrná cena pohonných 

hmot a průměrná spotřeba vozidel. Průměrnou mzdu a cenu pohonných hmot uvádí na svých 

internetových stránkách Český statistický úřad [12], údaje o průměrné spotřebě vozidel je možno 

zjistit dle informací výrobců nebo na specializovaných internetových stránkách [63]. 

5.4 Výpočet 

Následující podkapitoly uvádějí všechna potřebná data pro výpočet konkrétních částek tak, jak 

byla zjištěná při inventarizaci brownfieldů a její následné analýze. 

5.4.1 Stanovení délek sítí technické infrastruktury 

Prvním krokem bylo změření sítí technické infrastruktury procházející kolem všech 

inventarizovaných brownfieldů. Vzhledem k poměrně velkému množství dat a nebezpečí zhoršené 

přehlednosti a neúměrnému navýšení rozsahu této práce jsou tato data pro každý brownfield 

uvedena v Příloze č.5 práce a v její hlavní části jsou uvedena pouze data souhrnná. 

V případě, že se brownfield nachází v oboustranné uliční zástavbě, je potřeba hodnoty násobit 

koeficientem 0,5, jelikož infrastruktura je neefektivně provozována pouze napůl – objekt naproti je 

funkční. V práci je tento koeficient označen jako koeficient zástavby a označován KZ. 

Pokud se jedná o brownfield, který není zcela opuštěn, ale je částečně využíván, je výsledná 

hodnota násobena procentuálním rozdílem mezi skutečnou mírou využití a plným využitím. Délka sítí 
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technické infrastruktury, která je neefektivně provozována v důsledku existence brownfieldů tak byla 

stanovena podle vzorce: 

    
(100 )

100

ND KZ PV
DS

  
  (2) 

Kde značí: 

DS = neefektivně provozovaná délka sítě 

ND = naměřená délka sítě 

KZ = koeficient zástavby 

PV = procento využití 

5.4.2 Stanovení délek sítí dopravní infrastruktury a provozu na nich 

V dalším kroku byla podrobena průzkumu dopravní infrastruktura, která přiléhá stavbám 

brownfieldů. Zde byla soustředěna pozornost pouze na silnice a místní komunikace, ostatní typy 

dopravní infrastruktury (např. železnice, vodní cesty, apod.) nebyly uvažovány, neboť ve struktuře 

měst již dnes nehrají významnou roli. Ze stejných důvodů jako v předchozím případě jsou konkrétní 

data každého brownfieldu součástí přílohové části této práce (Příloha č. 6) s tím, že pro každou 

opuštěnou plochu jsou uvedeny délky neefektivně provozovaných komunikací, míra provozu na nich 

a následně je součinem těchto hodnot stanovena hodnota vozidlokilometrů, tzn., kolik kilometrů 

ujedou v součtu všechna auta, která daným úsekem projedou za 24 hodin, zbytečně. Poslední 

zjišťovanou hodnotou je čas, který řidiči ve vozidle stráví navíc v důsledku průjezdu kolem 

brownfieldu. Tato hodnota vzniká vydělením vozidlokilometrů zjištěnou průměrnou rychlostí 

v daném místě. Stejně jako v předchozím případě jsou výsledné hodnoty upraveny KZ a 

procentuálním využitím objektů. Je-li k jednomu brownfieldu uvedeno více řádků, znamená to, že se 

jedná o brownfield, který je dopravní infrastrukturou obklopen z více stran a každý úsek byl zkoumán 

jednotlivě. 

5.4.3 Ceny dopravní a technické infrastruktury 

Poté, co byly zjištěny délky neefektivně provozovaných sítí dopravní a technické infrastruktury, je 

potřeba vyčíslit náklady na jejich pořízení. Jako zdroj aktuálních cen dopravní a technické 

infrastruktury byla využita publikace ÚÚR, která se touto problematikou zabývá a je pravidelně 

aktualizována [71]. 

Z nákladů na pořízení lze následně stanovit orientační náklady na údržbu, a to výše zmíněným 

postupem a v případě, že je známá životnost jednotlivých konstrukcí. Hodnoty těchto životností uvádí 

ve své publikaci Kadeřábková [25]. Veškeré zjištěné ceny a délky životností konstrukcí jsou uvedeny 

v Tab. 12. 

5.4.4 Ostatní hodnoty potřebné pro výpočet 

Dle údajů Českého statistického úřadu [12] činí průměrná měsíční hrubá mzda v roce 2015 

v Moravskoslezském kraji 25 137 Kč. Pro výpočet je však potřeba mzda čistá. Při úvaze průměru 

jednoho dítěte na každého zaměstnance, je průměrná čistá mzda dle současné legislativy 20 503 Kč 

měsíčně. Při přepočtu na hodinovou mzdu bude úvaha vycházet z roku 2015, který má celkem 251 

pracovních dní a při uvažování standardní osmihodinové pracovní doby, odpracuje každý v průměru 

167,33 hodin každý měsíc. Průměrná čistá hodinová mzda zaměstnanců kraje tak vychází na 122,53 

Kč, pro výpočet ceny ztraceného času bude uvažována třetina této částky, tedy 40,84 Kč za 1 hodinu. 
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Tab. 12 – Ceny za výstavbu a údržbu dopravní a technické infrastruktury, zdroj:  [25, 71] 

Konstrukce Charakteristika
Cena za výstavbu 

[Kč/bm]
Źivotnost [roky]

Cena za údržbu 

[Kč/rok]

Vodovod Plastové potrubí PN10 DN80 2 956 50 59,1

Kanalizace
Plastové potrubí DN250, vč. 

šachet
9 043 50 180,9

Plynovod
Plastové potrubí pro NT a ST 

DN63
2 270 50 45,4

Elektrické 

vedení

Jednokabelové vedení NN 

4x16-35
769 80 9,6

Sdělovací 

vedení
C-koaxiální kabely 168 80 2,1

Teplovod
Ocelové vedení 2x DN100, 

příklopové kanály
10 923 80 136,5

Místní 

komunikace

Místní komunikace D1-N-1-V-

PII šířky 7m
8 414 25 336,6

 

Údaje o průměrné ceně pohonných hmot eviduje a zpracovává společnost CCS [10]. Dle jejích 

údajů byla v srpnu 2015 v Moravskoslezském kraji průměrná cena benzinu Natural 95 32,82 Kč a 

nafty 30,67 Kč. Pro výpočet tedy použita průměrná cena PHM ve výši 31,75 Kč. 

Průměrnou spotřebu vozidel pak uvádí server www.spotreby.cz [63], který na základě 

dobrovolnosti uživatelů dlouhodobě sleduje spotřeby automobilů, a to jak benzinových, tak 

dieselových, osobních i nákladních. Dle jeho údajů se v srpnu 2015 hodnota průměrné spotřeby 

automobilů zastavila na čísle 6,53l/100km. Průměrná cena jednoho vozidlokilometru je tak 2,07 Kč. 

5.4.5 Vyčíslení nákladů 

Ze všech doposud zjištěných údajů je nyní možno vyčíslit konkrétní sumy, které jsou každoročně 

v provozu našich měst neefektivně vynakládány v důsledku existence brownfieldů. Pro lepší 

přehlednost byly výsledky uspořádány tabelárně – viz Tab. 13 – 18. 

Tab. 13 – Opava, vyčíslení neefektivně vynakládaných prostředků v důsledku existence brownfieldů, 
zdroj: vlastní 

Celkem Na 1 ob.
Na 1 ha 

zast. ploch
Celkem Na 1 ob.

Na 1 ha 

zast. ploch

Vodovod 1 409 4 166 039 72,11 8 468 83 293 1,44 169

Kanalizace 1 374 12 424 811 215,07 25 254 248 551 4,30 505

Plynovod 1 348 3 060 528 52,98 6 221 61 211 1,06 124

Elektrické 

vedení
1 935 1 487 984 25,76 3 024 18 576 0,32 38

Sdělovací 

vedení
1 899 319 003 5,52 648 3 988 0,07 8

Teplovod 381 4 163 301 72,06 8 462 52 027 0,90 106

Komunikace 1 704 14 333 586 248,11 29 133 573 412 9,93 1 165

4 177 396 72,31 8 491

1 726 350 29,88 3 509

39 955 252 692 81 210 6 944 801 120,21 14 115

1 756 275 - - 305 266 - -

Čas strávený v autech - 116 hodin denně

Ujetá vzdálenost - 5529 vozidlokilometrů denně

CELKEM

CELKEM na 1 ha 

brownfieldu

Konstrukce

Zjištěná  

celková 

délka [m]

Cena za provoz [Kč/rok]Cena za výstavbu [Kč]

 

http://www.spotreby.cz/
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Tab. 14 - Karviná, vyčíslení neefektivně vynakládaných prostředků v důsledku existence brownfieldů, 
zdroj: vlastní 

Celkem Na 1 ob.
Na 1 ha 

zast. ploch
Celkem Na 1 ob.

Na 1 ha 

zast. ploch

Vodovod 3 992 11 799 170 210,76 40 687 235 904 4,21 813

Kanalizace 2 052 18 557 140 331,47 63 990 371 225 6,63 1 280

Plynovod 2 550 5 788 954 103,40 19 962 115 779 2,07 399

Elektrické 

vedení
4 308 3 312 660 59,17 11 423 41 354 0,74 143

Sdělovací 

vedení
2 895 486 335 8,69 1 677 6 079 0,11 21

Teplovod 849 9 276 904 165,70 31 989 115 929 2,07 400

Komunikace 3 256 27 397 667 489,38 94 475 1 096 037 19,58 3 779

6 705 670 119,78 23 123

1 975 159 35,28 6 811

76 618 829 1 369 264 203 10 663 136 190,46 36 769

707 534 - - 98 468 - -

Čas strávený v autech - 132 hodin denně

Ujetá vzdálenost - 8875 vozidlokilometrů denně

CELKEM

CELKEM na 1 ha 

brownfieldu

Konstrukce

Zjištěná  

celková 

délka [m]

Cena za provoz [Kč]Cena za výstavbu [Kč]

 

Tab. 15 - Nový Jičín, vyčíslení neefektivně vynakládaných prostředků v důsledku existence 
brownfieldů, zdroj: vlastní 

Celkem Na 1 ob.
Na 1 ha 

zast. ploch
Celkem Na 1 ob.

Na 1 ha 

zast. ploch

Vodovod 803 2 374 171 100,43 16 838 47 467 2,01 337

Kanalizace 788 7 126 336 301,47 50 541 142 558 6,03 1 011

Plynovod 1 126 2 555 475 108,10 18 124 51 110 2,16 362

Elektrické 

vedení
1 606 1 235 137 52,25 8 760 15 419 0,65 109

Sdělovací 

vedení
2 300 386 316 16,34 2 740 4 829 0,20 34

Teplovod 122 1 327 145 56,14 9 412 16 585 0,70 118

Komunikace 1 650 13 884 867 587,37 98 474 555 461 23,50 3 939

2 473 108 104,62 17 540

1 134 572 48,00 8 047

28 889 446 1 222 204 890 4 441 108 187,87 31 497

920 926 - - 141 572 - -

Konstrukce

Zjištěná  

celková 

délka [m]

Cena za provoz [Kč]Cena za výstavbu [Kč]

Čas strávený v autech - 76 hodin denně

Ujetá vzdálenost - 3273 vozidlokilometrů denně

CELKEM

CELKEM na 1 ha 

brownfieldu  

Tab. 16 - Hlučín, vyčíslení neefektivně vynakládaných prostředků v důsledku existence brownfieldů, 
zdroj: vlastní 

Celkem Na 1 ob.
Na 1 ha 

zast. ploch
Celkem Na 1 ob.

Na 1 ha 

zast. ploch

Vodovod 230 680 619 48,66 5 768 13 608 0,97 115

Kanalizace 254 2 300 087 164,43 19 492 46 012 3,29 390

Plynovod 230 522 668 37,37 4 429 10 453 0,75 89

Elektrické 

vedení
254 194 942 13,94 1 652 2 434 0,17 21

Konstrukce

Zjištěná  

celková 

délka [m]

Cena za provoz [Kč]Cena za výstavbu [Kč]
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Tab. 16 – Pokračování 

Celkem Na 1 ob.
Na 1 ha 

zast. ploch
Celkem Na 1 ob.

Na 1 ha 

zast. ploch

Sdělovací 

vedení
385 64 638 4,62 548 808 0,06 7

Teplovod 18 196 614 14,06 1 666 2 457 0,18 21

Komunikace 264 2 225 082 159,07 18 857 89 014 6,36 754

523 651 37,44 4 438

212 050 15,16 1 797

6 184 649 442 52 412 900 486 64,38 7 631

3 964 519 - - 577 235 - -

Konstrukce

Zjištěná  

celková 

délka [m]

Cena za provoz [Kč]Cena za výstavbu [Kč]

Čas strávený v autech - 14 hodin denně

Ujetá vzdálenost - 693 vozidlokilometrů denně

CELKEM

CELKEM na 1 ha 

brownfieldu  

Tab. 17 - Bílovec, vyčíslení neefektivně vynakládaných prostředků v důsledku existence brownfieldů, 
zdroj: vlastní 

Celkem Na 1 ob.
Na 1 ha 

zast. ploch
Celkem Na 1 ob.

Na 1 ha 

zast. ploch

Vodovod 470 1 389 616 185,28 17 370 27 783 3,70 347

Kanalizace 224 2 023 823 269,84 25 298 40 485 5,40 506

Plynovod 207 469 777 62,64 5 872 9 396 1,25 117

Elektrické 

vedení
1 097 843 247 112,43 10 541 10 527 1,40 132

Sdělovací 

vedení
597 100 288 13,37 1 254 1 254 0,17 16

Teplovod 20 218 460 29,13 2 731 2 730 0,36 34

Komunikace 794 6 678 613 890,48 83 483 267 176 35,62 3 340

377 878 50,38 4 723

160 406 21,39 2 005

11 723 823 1 563 146 548 897 635 119,68 11 220

924 592 - - 70 791 - -

Konstrukce

Zjištěná  

celková 

délka [m]

Cena za provoz [Kč]Cena za výstavbu [Kč]

Čas strávený v autech - 11 hodin denně

Ujetá vzdálenost - 500 vozidlokilometrů denně

CELKEM

CELKEM na 1 ha 

brownfieldu  

Tab. 18 - Brušperk, vyčíslení neefektivně vynakládaných prostředků v důsledku existence brownfieldů, 
zdroj: vlastní 

Celkem Na 1 ob.
Na 1 ha 

zast. ploch
Celkem Na 1 ob.

Na 1 ha 

zast. ploch

Vodovod 602 1 779 512 447,90 48 095 35 578 8,95 962

Kanalizace 255 2 305 965 580,41 62 323 46 130 11,61 1 247

Plynovod 362 821 740 206,83 22 209 16 435 4,14 444

Elektrické 

vedení
532 409 108 102,97 11 057 5 107 1,29 138

Sdělovací 

vedení
514 86 352 21,73 2 334 1 079 0,27 29

Teplovod 0 0 0,00 0 0 0,00 0

Komunikace 647 5 443 858 1 370,21 147 131 217 780 54,82 5 886

108 044 27,19 2 920

59 631 15,01 1 612

10 846 535 2 730 293 150 489 784 123,28 13 237

2 147 829 - - 96 987 - -

Čas strávený v autech - 4 hodiny denně

Ujetá vzdálenost - 143 vozidlokilometrů denně

CELKEM

CELKEM na 1 ha 

brownfieldu

Konstrukce

Zjištěná  

celková 

délka [m]

Cena za provoz [Kč]Cena za výstavbu [Kč]
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Pro lepší přehlednost a vypovídací hodnotu výsledků bylo vytvořeno několik grafů, které 

zobrazují nejzajímavější zjištěné skutečnosti – viz Graf 13 až Graf 20. 

  

Graf 13 – Celkové náklady na vybudování 
infrastruktury, zdroj: vlastní 

Graf 14 – Celkové roční provozní náklady, zdroj: 

vlastní 

  

Graf 15 – Náklady na vybudování infrastruktury 

na 1 obyvatele, zdroj: vlastní 

Graf 16  – Roční náklady na provoz infrastruktury 

a vozidel na 1 obyvatele, zdroj: vlastní 

  

Graf 17 – Náklady na výstavbu infrastruktury na 

1 hektar zastavěného území, zdroj: vlastní 

Graf 18 – Roční náklady na provoz infrastruktury 

a vozidel na 1 hektar zastavěného území, zdroj: 

vlastní 
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Graf 19 – Celkové náklady na výstavbu 

infrastruktury na 1 hektar brownfieldu, zdroj: 

vlastní 

Graf 20 – Celkové roční náklady na provoz 

infrastruktury a vozidel na 1 hektar brownfieldu, 

zdroj: vlastní 

Z provedené analýzy je patrné, že jak náklady na vybudování infrastruktury, tak náklady na její 

následný provoz spojený s provozem motorových vozidel ve většině případů odpovídají alespoň 

rámcově rozložení procentuálních podílů brownfieldů v jednotlivých městech. Nelze však hovořit o 

žádné přesné matematické závislosti, která by byla nějak obecně definovatelná – zejména města 

Bílovec a Brušperk často vybočují z trendů ostatních zkoumaných měst. Na tomto základě tak nelze 

vytvořit obecný závěr, jehož výsledky by byly použitelné v budoucnosti pro další města.  

Jistou nápovědu, jak se s celou situací vypořádat, poskytují Grafy 19 a 20, které zobrazují 

přepočet nákladů na 1 hektar brownfieldu v jednotlivých městech.  Z Grafů je zřejmé, že tyto náklady 

velmi kolísají v rozdílu řádově několika set procent. Nicméně je možné si všimnout, že výrazně 

nejvyšší náklady, ať už na výstavbu či provoz infrastruktury vykazuje město Hlučín, nejnižší 

výstavbové náklady vykazuje město Karviná, u provozních nákladů je to pak město Bílovec. Tato 

situace vychází z faktu, že v každém městě je jiná průměrná velikost plochy zkoumaných brownfieldů 

– viz Tab. 19. Je logické, že menší brownfieldy vykazují vyšší náklady na výstavbu a provoz 

infrastruktury, neboť hustota sítí přepočtená na 1 ha brownfieldu je zde mnohem vyšší. Na základě 

uvedeného se tak nabízí možnost zahrnout do výpočtu také průměrnou plochu brownfieldu v každém 

městě a pokusit se najít mezi ní a ostatními veličinami obecné vztahy. 

Tab. 19 – Průměrné plochy brownfieldů v jednotlivých městech, zdroj: vlastní 

Město
Průměrná plocha 

brownfieldu [m
2
]

Opava 1 796,22

Karviná 33 049,28

Nový Jičín 4 784,72

Hlučín 593,83

Bílovec 2 402,53

Brušperk 1 945,44  

Z údajů v Tab. 13 až Tab. 19 je zcela evidentní, že mezi průměrnou plochou brownfieldů a 

náklady na 1 hektar brownfieldu není přímá lineární závislost. Nezbývá tedy, než hledat závislost 

nelineární, funkční. Hodnoty průměrných nákladů na 1 ha brownfieldu a jejich průměrné plochy si lze 
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představit jako x a y souřadnice bodů, tyto body následně vynést do soustavy souřadnic a pokusit se 

mezi nimi najít funkční vazbu. Situaci pro výstavbové náklady ukazuje Graf 21. 

Hlučín

Brušperk

Opava

Bílovec

Nový Jičín Karviná

0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

2 500,00

3 000,00

3 500,00

4 000,00

4 500,00

0,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 25 000,00 30 000,00 35 000,00

Průměrná plocha brownfieldu [m
2
]

V
ý
s
ta

v
b

o
v
é
 n

á
k
la

d
y
 [

ti
s
. 
K

č
/h

a
]

 

Graf 21 – Průměrné plochy brownfieldů ve vazbě na průměrné výstavbové náklady na 1ha 

brownfieldu, zdroj: vlastní 

Z Grafu 21 je patrné, že mezi výstavbovými náklady na 1ha brownfieldu a průměrnou plochou 

brownfieldu ve zkoumaných městech existuje určitá závislost, kterou je možno alespoň částečně 

matematicky popsat. Pro zjištění křivky, která by se dala vyznačenými body proložit, bylo za pomoci 

speciálních matematických softwarů provedeno několik výpočtů pro různé typy křivek. Nejlépe 

průběhu odpovídala mocninná křivka, která byla do Grafu 21 zakreslena, i když ani ta samozřejmě 

neprochází všemi body zcela přesně16. Výpočtem byla zjištěna její definice, a sice: 

    0,409938633y x   (3) 

kde značí: 

x = průměrná plocha brownfieldu [m2] 

y = výstavbové náklady na 1 ha brownfieldu [tis. Kč] 

Pro ilustraci je v Tab. 20 přehledně zobrazen rozdíl mezi skutečně zjištěnou hodnotou a 

hodnotou, která by pro danou průměrnou plochu brownfieldu odpovídala definované křivce. 

Tab. 20 – Porovnání skutečných a matematicky zjištěných hodnot výstavbových nákladů, zdroj: vlastní 

Město

Zjištěná hodnota 

výstavbových 

nákladů [tis. Kč/ha]

Hodnota výstavbových 

nákladů na křivce 

[tis. Kč/ha]

Rozdíl [%]

Opava 1 756,00 1 790,59 -1,97

Karviná 708,00 542,69 23,35

Nový Jičín 921,00 1 198,35 -30,11

Hlučín 3 965,00 2 818,61 28,91

Bílovec 925,00 1 589,36 -71,82

Brušperk 2 148,00 1 732,97 19,32  
                                                           
16

 Hodnota spolehlivosti R
2
 v tomto případě činí 0,7195. 
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Z Tab. 20 vyplývá, že pouze město Bílovec vykazuje větší odchylku mezi skutečnou a 

matematicky zjištěnou hodnotou výstavbových nákladů na 1 hektar brownfieldu. V ostatních 

případech se tyto odchylky pohybují v rozmezí +/- 30% (se zanedbatelným převýšením v případě 

Nového Jičína). U města Bílovce je situace dána jeho specifičností. Město jako takové není příliš 

rozsáhlé, ale administrativně k němu náleží ještě několik městských částí (Stará Ves, Ohrada, Požaha, 

Bravinné…), kdy všechny tyto části jsou od administrativního centra jednak poměrně vzdálené, ale 

navíc mají spíše vesnický charakter a obytná zástavba je v nich v drtivé většině zastoupena rodinnými 

domy. Díky tomu většinou nejsou tyto městské části odkanalizovány, v některých případech dokonce 

ani plynofikovány a napojeny na veřejný vodovod. Z tohoto důvodu nejsou browfieldy v těchto 

částech napojeny na tyto druhy technické infrastruktury a jejich délka je tak v příslušné položce 

nulová, stejně jako náklady vložené do výstavby této infrastruktury. Při přepočtu na průměrnou 

plochu všech brownfieldů ve městě pak logicky hodnota v případě Bílovce vychází relativně mnohem 

nižší než v případě ostatních měst. 

Obdobnou situaci v případě provozních nákladů znázorňuje Graf 22. Úvaha je zcela totožná jako 

v předchozím případě. 
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Graf 22 - Průměrné plochy brownfieldů ve vazbě na průměrné provozní náklady na 1ha brownfieldu, 

zdroj: vlastní 

Stejně jako v minulém případě byla i zde hledána matematicky popsatelná křivka, která by co 

nejvíce kopírovala vyznačené body. Také v tomto případě se jako nejvhodnější ukázala mocninná 

křivka, v tomto případě ve tvaru: 

    0,35542769,7y x   (4) 

Z grafu 22 je patrné, že křivka již je od definovaných bodů vzdálenější než v předchozím 

případě17. Je to způsobeno zejména výraznějším odklonem od předpokládaného průběhu v případě 

měst Bílovec a Brušperk. Zatímco o specifičnostech Bílovce bylo pojednáno v předchozím textu, 

Brušperk v minulém případě tak velkou odchylku nevykazoval. Situace je opět způsobena jistými 

zvláštnostmi v urbanistické struktuře města. Město se rozprostírá kolem jedné hlavní komunikace, 

která se na severu území rozdvojuje a po které proudí veškerá tranzitní doprava města. Na tuto 

                                                           
17

 Hodnota spolehlivosti R
2 

je v tomto případě pouze 0,3559. 
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hlavní ulici se pak napojují místní komunikace, které zpřístupňují zbytek města. Tyto místní 

komunikace se však dále nenapojují na další komunikační skelet a jsou zakončeny slepými ulicemi (viz 

Obr. 19). Tyto komunikace jsou navíc v řadě případů velmi úzké (viz. Obr. 20). Z uvedených příčin je 

tak na těchto komunikacích velmi malý provoz, což snižuje procentuální poměr nákladů na provoz 

vozidel (náklady na PHM a ztracený čas). Brownfieldy napojené na tyto komunikace, kterých je ve 

městě většina, tak mají v těchto položkách nižší náklady, čímž se logicky snižují také průměrné 

provozní náklady všech městských brownfieldů. 

 

Obr. 19 – Mapa Brušperku, zdroj:  www.mapy.cz 

 

Obr. 20 – Příklad jedné z městských ulic v Brušperku, zdroj: vlastní 

Pokud by byla pro analýzu provozních nákladů města Bílovec a Brušperk ze seznamu vyřazena, 

ostatními body grafu by bylo možno proložit křivku, která by jimi procházela velmi přesně18. To je 

však dáno spíše nižším počtem bodů, a proto tato křivka nebyla brána v potaz. 

                                                           
18

 V tomto případě by byla hodnota spolehlivosti R
2
 dokonce 0,9395. 

http://www.mapy.cz/
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Stejně jako v minulém případě, i zde jsou pro úplnost a přehlednost uvedeny odchylky mezi 

hodnotami provozních nákladů skutečně zjištěnými a náklady, které by odpovídaly hodnotě na 

vynesené křivce – viz Tab. 21. 

Pro úplnost a lepší aplikovatelnost výsledků jsou na závěr této podkapitoly uvedeny ještě 

procentuální poměry jednotlivých položek podílejících se na výstavbových a provozních nákladech 

infrastruktury v sousedství brownfieldů – viz Tab. 22 a Tab. 23 a Graf 23 až Graf 25. 

Tab. 21 - Porovnání skutečných a matematicky zjištěných hodnot provozních nákladů, zdroj: vlastní 

Město

Zjištěná hodnota 

provozních nákladů 

[tis. Kč/ha]

Hodnota provozních 

nákladů na křivce 

[tis. Kč/ha]

Rozdíl [%]

Opava 305,26 272,36 10,78

Karviná 98,47 94,52 4,01

Nový Jičín 141,57 190,77 -34,75

Hlučín 577,24 407,22 29,45

Bílovec 70,79 245,04 -246,15

Brušperk 96,99 264,57 -172,78  

Tab. 22 – Vyčíslení procentuálních podílů výstavbových a provozních nákladů – technická 
infrastruktura (pozn. V = výstavbové náklady, P = provozní náklady), zdroj: vlastní 

V P V P V P V P V P V P

Opava 10,4 1,2 31,1 3,6 7,7 0,9 3,7 0,3 0,8 0,06 10,4 0,7

Karviná 15,4 2,2 24,2 3,5 7,6 1,1 4,3 0,4 0,6 0,06 12,1 1,1

Nový Jičín 8,2 1,1 24,7 3,2 8,8 1,2 4,3 0,3 1,3 0,11 4,6 0,4

Hlučín 11,0 1,5 37,2 5,1 8,5 1,2 3,2 0,3 1,0 0,09 3,1 0,3

Bílovec 11,9 3,1 17,3 4,5 4,0 1,0 7,2 1,2 0,9 0,14 1,9 0,3

Brušperk 16,4 7,3 21,3 9,4 7,6 3,4 3,8 1,0 0,8 0,22 0,0 0,0

Průměr 12,2 2,7 26,0 4,9 7,4 1,5 4,4 0,6 0,9 0,1 5,4 0,5
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Tab. 23 – Vyčíslení procentuálních podílů výstavbových a provozních nákladů – dopravní 
infrastruktura (pozn. V = výstavbové náklady, P = provozní náklady), zdroj: vlastní 

V P V P V P

Opava 35,9 8,3 - 60,1 - 24,9

Karviná 35,8 10,3 - 62,9 - 18,5

Nový Jičín 48,1 12,5 - 55,7 - 25,5

Hlučín 36,0 9,9 - 58,2 - 23,5

Bílovec 57,0 29,8 - 42,1 - 17,9

Brušperk 50,2 44,5 - 22,1 - 12,2

Průměr 43,8 19,2 - 50,2 - 20,4
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Graf 23 – Procentuální poměr výstavbových nákladů, zdroj: vlastní 
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Graf 24 – Procentuální poměr provozních nákladů – technická infrastruktura, zdroj: vlastní 
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Graf 25 – Procentuální poměr všech provozních nákladů, zdroj: vlastní 

5.5 Vyhodnocení výpočtu 

Z provedené analýzy je jasně patrné, že bohužel uvedenou metodou nelze s dostatečnou mírou 

objektivity stanovit průměrné neefektivně vynakládané prostředky v důsledku existence brownfieldů 

ve formě Kč/ha tak, aby tato cena byla použitelná i pro jiná, v této práci nezkoumaná města. Bylo 
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však zjištěno, že v případě, že je známa průměrná plocha velikosti brownfieldů v daném sídle, lze 

s určitou mírou nepřesnosti stanovit průměrné náklady na výstavbu a provoz infrastruktury 

v návaznosti na brownfieldy. V případě výstavbových nákladů se odchylka pohybuje v rozsahu +/- 

30%, u nákladů provozních je to pak +/- 35%. V případě, že u podstatné části inventarizovaných 

brownfieldů lze předpokládat absenci napojení na některou ze sítí technické infrastruktury či nižší 

dopravní zatížení, je vhodné obě tyto skupiny nákladů přiměřeně ponížit. Odchylky se zdají být 

značné, nicméně lze předpokládat, že pro představitele obcí, či organizace, které se problematikou 

brownfieldů zabývají, mohou být i tyto orientační a hrubé údaje velmi cenné. 

Z těchto celkově zjištěných údajů pak mohou být vypočteny rámcové náklady na konkrétní 

položku, a to díky Tab. 22 a Tab. 23. Zde se nabízí buď využití průměrných nákladů na jednotlivé 

položky, popř. zvolení vzorového města, které má co do počtu obyvatel nejblíže sídlu, ve kterém je 

prováděna inventarizace brownfieldů, a zvolit procentuální poměry nákladů dle něj. 

Z Grafů 23 a 25 je pak zřejmé, že většinu neefektivně vynakládaných prostředků představují 

náklady spojené s dopravou, v případě výstavbových nákladů jsou to prostředky vložené do výstavby 

místních komunikací, u provozních nákladů se pak jedná o finance spojené s provozem motorových 

vozidel a časem stráveným ve vozidlech. Zrovna tyto náklady jsou však rozloženy mezi velkou skupinu 

motoristů a jsou tedy pro jednotlivce zanedbatelné. Pravděpodobně tak bude obtížné přesvědčit 

investory, aby tyto náklady do svých úvah zahrnuli, nicméně podíváme-li se na situaci globálně, je 

potřeba i s těmito náklady počítat. 

V případě technické infrastruktury pak dominují náklady na vodovod a kanalizaci, a to jak 

v případě výstavby (Graf 23), tak provozu (Graf 24). 

Na závěr je potřeba zdůraznit a připomenout několik skutečností. Uvedené konkrétní částky 

nepředstavují náklady komplexní, neboť některé skupiny nákladů jsou zanedbány (viz. podkap. 5.2). 

Náklady na výstavbu a provoz veřejné infrastruktury poblíž brownfieldů pak nepředstavují náklady 

skutečné, ale náklady minimální – výpočet byl proveden pro nejnižší dimenze, napětí, tlaky, šířky 

komunikace). Lze tak předpokládat, že skutečné náklady v těchto položkách jsou daleko vyšší. 

Konečně, uvedené konkrétní částky odpovídají cenám uvedeným v Tab. 12. Tyto ceny se samozřejmě 

budou v průběhu dalšího času velmi měnit, s čímž souvisí i změny konkrétních nákladů pro jednotlivé 

brownfieldy. Nicméně, lze očekávat, že křivky znázorněné v Grafech 21 a 22 se budou pohybovat 

spíše vertikálně ve směru osy y a jejich tvar zůstane přibližně stejný. Ke změně tvaru by došlo 

v případě, že by se výrazně změnila jednotková cena jedné položky oproti položkám ostatním. 
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6 Modifikovaný dynamický model 

Dalším pomocným nástrojem, který bude využit při zkoumání vlivu brownfieldů na urbanistickou 

ekonomii sídla, bude modifikovaný dynamický model (dále je MDM) ve verzi 2010. Pro výzkum bude 

vytvořen matematický model, který bude zobrazovat situaci v případě regenerace konkrétního 

brownfieldu, následně bude vytvořen tentýž model bez regenerace a tyto modely budou dále 

analyzovány a komparovány. 

6.1 MDM 2010 

MDM byl vytvořen na pražském ČVUT jako nástavba na MS Excel. Jedná se o softwarový nástroj 

schopný na základě uživatelem stanoveného stochastického modelu vypočítat kvalitativní průběh 

definovaných standardů v dlouhodobém horizontu. Pro samotný výpočet je tedy nutné stanovit 

jednotlivé prvky, které vstupují do modelu, a dále vazby mezi nimi, dle toho, jak na sebe jednotlivé 

prvky navzájem působí [14]. Následně je nutno vazby mezi sebou číselně ohodnotit, a to v rozmezí od 

-1 do 1, kdy hodnota -1 označuje maximální negativní vliv, naopak hodnota +1 vliv maximálně 

pozitivní. Z těchto dat je vytvořen tzv. mentální model, tj. grafické schéma, ze kterého jsou patrné 

jednotlivé prvky, jsou naznačeny směry působení jednotlivých vazeb mezi nimi a je zřejmé číselné 

ohodnocení jednotlivých vazeb. Toto číselné ohodnocení pak vstupuje dále do tzv. matice A, která 

přehledně znázorňuje číselné hodnoty mezi jednotlivými vazbami. Posledním krokem před spuštěním 

výpočtu a vytvořením samotného modelu je zadání počátečních podmínek modelu, tzn. určení 

prvotních standardů, opět v rozmezí od -1 do +1 s tím, že -1 označuje prvek, který je na počátku 

maximálně degradovaný, naopak počáteční hodnota +1 znázorňuje prvek ve zcela bezvadném stavu. 

Po provedení výše popsaných kroků je možno spustit samotný výpočet a vytvořit model. Výpočet 

průběhu kvalitativních standardů jednotlivých prvků probíhá na základě vztahů [7]: 

    )1()()1(  tXtXtX  (5) 

   )()1( tAXtX   (6) 

kde značí: 

X = standart prvku v čase t, popř. t + 1, 

X´ = změna standardu prvku v čase t + 1, 

A = matice hodnot jednotlivých vazeb (matice A), 

t = 1,......,r má r cyklů. 

Do samotného modelu je pak možné dále uživatelsky zasahovat, a to zejména díky těmto 

nástrojům: 

 intervence vazeb – nástroj umožňující v uživatelem definovaném časovém období přiřadit 
konkrétní vazbě jinou hodnotu, než je uvedena v matici A, 

 externí zásahy – možnost ovlivnit standard vybraného prvku v konkrétním čase, 

 parametrizace vazeb – v případě, že není možno hodnotu vazby zcela objektivně určit, lze této 
vazbě přiřadit rozmezí, ve kterém se má hodnota pohybovat a software pak provede potřebné 
množství iterací. Následně se zobrazí prostorový graf, ze kterého lze určit, jak moc je model 
náchylný na změnu hodnoty konkrétní vazby a zda je tedy možno pro konkrétní vazbu určit její 
hodnotu kvalifikovaným odhadem [14]. 
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6.2 Vazba MDM na brownfieldy 

Z předchozího textu je jasné, že pro vytvoření jakéhokoli modelu je nezbytné nejprve definovat 

prvky, které do modelu vstupují. Pro případ modelování regenerace brownfieldu je potřeba vybrat 

prvky, které regeneraci ovlivňují, popř. jsou regenerací samy ovlivňovány. Nakonec bylo vybráno 

těchto sedm prvků: 

 Regenerace brownfieldu. 

 Hodnota nemovitostí – regenerací brownfieldu se citelně zlepší stav okolí z hlediska 

estetického, sociálního, technického, atd., což se projeví mj. navýšením ceny okolních 

pozemků. 

 Zaměstnanost – v případě regenerace pro komerční či výrobní účely budou touto regenerací 

vytvořena pracovní místa. 

 Doprava – znovu využití objektu brownfieldu způsobí zvýšenou dopravní zátěž v místě. 

 Dopravní infrastruktura – v důsledku regenerace brownfieldu a zvýšení dopravní zátěže se 

dopravní infrastruktura bude rychleji opotřebovávat. 

 Technická infrastruktura – díky regeneraci brownfieldu dojde ke znovu obnovení dodávek 

médií do jednotlivých objektů, a to za cenu pouze minimální investice (rekonstrukce 

stávajících sítí). Dojde k navýšení zisků dodavatelů těchto médií, které pak mohou být dále 

investovány do rozvoje technické infrastruktury v rámci sídla. Na druhou stranu, vzhledem ke 

zvýšenému dopravnímu zatížení se dá předpokládat rychlejší opotřebovávání staveb 

technické infrastruktury. 

 Životní prostředí – bude ovlivněno zejména ve fázi rekonstrukce brownfieldu, v dalších fázích 

pak dojde k negativnímu ovlivnění v důsledku zvýšení dopravního provozu. 

Zde uvedený seznam prvků je samozřejmě možné dále rozšiřovat a uvádět prvky specifické pro 

jednotlivé konkrétní brownfieldy.  

Dalším krokem je navržení vazeb mezi jednotlivými prvky a jejich následné ohodnocení. Schéma 

jednotlivých vazeb a jejich směry působení uvádí Obr. 21. V případě, že prvek působí sám na sebe, 

znamená to, že hodnota standardu se v čase mění bez ohledu na působení okolních prvků – např. 

dochází k samovolné degradaci staveb technické infrastruktury v čase. 

 

Obr. 21 – Schéma vazeb modelu regenerace brownfieldu v prostředí MDM, zdroj: vlastní 
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Vzhledem k tomu, že pro výpočet modelu je nezbytné vazby číselně ohodnotit, je nutné vytvořit 

seznam hodnotících kritérií pro každý prvek s tím, že tato hodnotící kritéria by měla představovat 

objektivně měřitelné veličiny tak, aby model co nejvíce odpovídal skutečnosti a v co největší míře se 

zamezilo subjektivním soudům ze strany posuzovatele. Hodnotící kritéria pro soubor vybraných prvků 

uvádí Tab. 24. 

Tab. 24 – Hodnotící kritéria pro zvolený soubor prvků, zdroj: vlastní 

Prvek Hodnotící kriteria

Hodnota pozemku a stavby po regeneraci

Výnos z nemovitosti

Cena okolních nemovitostí

Výnosy z nemovitostí

Zaměstnanost Míra nezaměstnanosti v místě

Doprava Množství automobilů, které projede územím za 24 hodin

Celkový stav, doba od poslední rekonstrukce

Dostupnost MHD

Možnost napojení na DI vyšších kategorií

Celkový stav, doba od poslední rekonstrukce

Možnost napojení na jednotlivé sítě TI

Množství škodlivin v ovzduší

Výdaje městského rozpočtu do oblasti ŽP

Koncentrace kontaminace v horninovém prostředí

Životní prostředí

Regenerace brownfields

Hodnota pozemků

Dopravní infrastruktura

Technická infrastruktura

 

Každé z uvedených kritérií je buď možno přesně číselně ohodnotit, popř. je možné stanovit 

hodnotící stupnici, ze které je možno určit hodnotu na základě slovního hodnocení. Výhodou 

uvedených kritérií je také to, že většina informací bývá obsažena v základních inventarizacích objektů 

brownfieldů. Výhodou pro zpřesnění modelu by jistě bylo přiřazení vah jednotlivým kritériím, kdy by 

tyto váhy mohly být specifikovány pro konkrétní typ brownfieldu. Bohužel výpočetní software 

přiřazení vah zatím neumožňuje. 

Dalším krokem k sestavení modelu je číselné vyjádření hodnot jednotlivých vazeb. Pro jejich 

určení byla vytvořena tabulka, kde je rámcově specifikován postup zjištění hodnoty konkrétní vazby – 

viz Tab. 25. Tato tabulka vychází z dlouhodobých zkušeností autora této práce se softwarem MDM a 

vytvoření několika desítek modelů regenerace brownfieldů. Postup hodnocení tak byl postupně 

vylepšován a zpřesňován až k tomuto finálnímu výsledku. 

Tab. 25 – Postup zjištění hodnoty jednotlivých vazeb, zdroj: vlastní 

Z Na

Regenerace 

brownfield

Regenerace 

brownfied

Vazba vyjadřuje samovolné chátrání budovy v čase. V případě

předpokladu životnosti stavby 100 let je tato hodnota -0,01.

Regenerace 

brownfield

Hodnota 

nemovitostí

Dojde ke skokovému zvýšení hodnoty pozemků v prvním roce po

otevření regenerovaného brownfield (intervence vazby) Další

ovlivňování se nepředpokládá a hodnota vazby bude nulová.

Hodnotu zvýšení ceny pozemků lze získat metodami oceňování

nemovitostí.

Vazba
Komentář
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Tab. 25 – Pokračování 

Z Na

Regenerace 

brownfield
Zaměstnanost

Počet pracovních míst vytvořených regenerací vyjádřený jako

procentuální snížení nezaměstnanosti v 1. roce (interakce vazby),

dále se předpokládá rozvoj objektu a každoroční růst počtu míst

ve výši 10% míst vytvořených v 1. roce

Regenerace 

brownfield
Doprava

Dopravní zatížení vzroste skokově v 1. roce (interakce vazby),

dále se předpokládá 5% nárůst každý rok. Data je možno získat

sčítáním dopravy a stanovením nové dopravní zátěže v projektu.

Regenerace 

brownfield

Technická 

infrastruktura

Výpočtem či odhadem se stanoví navýšení odběru médií v rámci

sídla.

Hodnota 

nemovitostí

Regenerace 

brownfied

Subjektivní zhodnocení vlivu polohy na další rozvoj lokality. Je

možno sestavit hodnoticí stupnici.

Hodnota 

nemovitostí

Hodnota 

nemovitostí

Dlouhodobé zhodnocování hodnot pozemků dostupné ze

statistických údajů.

Hodnota 

nemovitostí
Doprava

Subjektivní posouzení vlivu atraktivity lokality na rychlejší růst

automobilové dopravy.

Zaměstnanost
Regenerace 

brownfied

Lepší zaměstanost napomáhá rychlejšímu rozvoji komerčních

lokalit. Hodnota vazby se pohybuje od 0,005 pro 0%

nezaměstnanost po -0,005 pro 20% nezaměstanost.

Zaměstnanost
Hodnota 

nemovitostí

Vyšší zaměstnanost způsobí oživení trhu s nemovitostmi. Pro

stanovení hodnoty vazby platí stejná pravidla jako v předchozím

případě.

Životní 

prostředí

Regenerace 

brownfied

Při velmi špatném životním prostředí se bude regenerovaná

plocha rozvíjet pomaleji. Je tedy zřejmý zcela minimální pozitivní

vliv životního prostředí na regeneraci. Doporučená hodnota

vazby je 0,005.

Životní 

prostředí

Hodnota 

nemovitostí
Platí totéž, co v předchozím případě.

Životní 

prostředí
Životní prostředí

Ze závěrečných účtů města je možno získat vývoj nákladů na

ochranu ŽP za posledních několik let. Alternativou je statistika

množství exhalací v ovzduší.

Doprava
Regenerace 

brownfied

Hustota provozu v místě může výrazně ovlivnit dopravní

dostupnost regenerované plochy. Hodnotu vazby však lze

stanovit pouze na základě znalosti konkrétní situace v místě.

Hodnota vazby se doporučuje v rozmezí od -0,005 pro velmi silný

provoz až po 0,005 pro slabý provoz.

Doprava
Hodnota 

nemovitostí
Platí totéž, co v předchozím případě.

Vazba
Komentář
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Tab. 25 – Pokračování 

Z Na

Doprava Životní prostředí
Negativní vliv dopravy na ŽP je zřejmý, její podíl však obtížně

měřitelný. Doporučuje se hodnota -0,05.

Doprava Doprava
Zvyšování stupně automobilizace dostupné ze statistických

údajů.

Doprava
Dopravní 

infrastruktura

Předpokládané rychlejší opotřebení komunikací v důsledku

zvýšeného provozu. Doporučuje se hodnota -0,08.

Doprava
Technická 

infrastruktura

Předpokládané rychlejší opotřebení sítí TI v důsledku zvýšeného

provozu. Doporučuje se hodnota -0,03.

Dopraní 

infrastruktura

Regenerace 

brownfied

Vývoj regenerované plochy závisí na dopravní dostupnosti.

Hodnota vazby se stanoví z dojezdového času z kapacitní

čtyřproudé komunikace - od 0,005 při čase 0 minut po 0 pro čas

15 minut a -0,005 pro čas 30 minut a delší.

Dopravní 

infrastruktura

Hodnota 

nemovitostí
Platí totéž, co v předchozím případě.

Dopravní 

infrastruktura

Dopravní 

infrastruktura
Degradace infrastruktury v čase bez uvažování vlivu dopravy.

Dopravní 

infrastruktura
Doprava

Je zřejmé, že čím kvalitnější silnice, tím více aut. Doporučuje se

hodnota vazby 0,01.

Technická 

infrastruktura

Regenerace 

brownfied

Je zřejmý minimální pozitivní vliv technické infrastruktury na

regenerovaný brownfield - bez TI by stavba nemohla být

provozována, doporučuje se hodnota 0.01.

Technická 

infrastruktura

Hodnota 

nemovitostí
Platí totéž, co v předchozím případě.

Technická 

infrastruktura

Technická 

infrastruktura

Degradace infrastruktury v čase bez uvažování vlivů způsobených

regenerací brownfield.

Vazba
Komentář

 

Z Tab. 25 je zřejmé, že ne všechny hodnoty je možno určit zcela objektivně. Z tohoto důvodu se 

doporučuje pro tyto vazby využít nástroje „Parametrizace vazeb“ a ověřit tak, jak moc je celkový 

model náchylný ke změně vazby a je-li tedy možné její hodnotu určit kvalifikovaným odhadem [13]. – 

viz dále. 

6.3 Praktický příklad 

Pro lepší pochopení celkového sestavování a fungování matematického modelu v prostředí 

MDM je součástí této práce příklad vytvoření modelu pro jeden konkrétní brownfield. Jedním 

z nejvhodnějších a nejlépe ilustrujících brownfieldů bude jistě opavský obchodní dům Slezanka, neboť 

se jedná o brownfield, který je dobře známý, nachází se v centru města poblíž významné dopravní 

tepny a je možné jej komerčně využít. 

Obchodní dům Slezanka se nachází na opavském Horním náměstí v blízkosti opavského 

magistrátu s dobrou dostupností jak pěší, tak motorové dopravy – viz Obr. 22. 

Na místě dnešního obchodního domu v minulosti stály klasické měšťanské domy tak, jak to bylo 

pro historické prostory náměstí běžné. Během 2. sv. války však byly tyto domy natolik poničeny, že 
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musely být v prvních poválečných letech strženy a na jejich místě vyrostl obchodní dům, který měl 

doplňovat tehdejší občanskou vybavenost opavského městského centra [41]. 

Obchodní dům byl v běžném provozu až do 90. let minulého století, kdy v důsledku změny 

chování spotřebitelů, jejich větší preferenci k nákupu v supermarketech a především ztížených 

parkovacích možností v okolí Slezanky začal být obchodní dům postupně ztrátový. Od té doby se 

v něm vystřídalo několik nájemců, většinou s velkými vizemi a dlouhodobými podnikatelskými plány, 

nicméně tyto představy vzaly vždy rychle za své. V současnosti se tak využívá jen několik obchodních 

jednotek v západní části stavby, zbytek je prázdný [41]. Současný stav ilustruje Obr. 23. 

 

Obr. 22 – Lokalizace obchodního domu Slezanka v opavském městském centru, zdroj: www.mapy.cz, 

vlastní 

 

Obr. 23 – Současný stav OD Slezanka, zdroj: vlastní 
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Současný neutěšený stav je samozřejmě trnem v oku jak běžným obyvatelům města, tak 

představitelům radnice. Město v minulosti získalo celý objekt do svého vlastnictví s tím, že jej bude 

pronajímat, nicméně se to stále nedaří, částečně snad také proto, že v nedávné době bylo v těsné 

blízkosti Slezanky otevřeno nové nákupní centrum Breda & Weinstein19. 

Na návrh regenerace uvedeného brownfieldu byla v minulosti vypsána architektonická soutěž, 

jejíž výsledky jsou dostupné na stránkách jednoho z opavských občanských sdružení [52]. A právě 

jeden z návrhů, který byl do soutěže přihlášen, byl vybrán pro vytvoření modelu v prostředí MDM. 

Jedná se o návrh vytvořený společností A.LT Architekti [1]. Tento návrh počítá s vytvořením 

zastřešené kolonády v parteru budovy, vytvořením tržnice a využitím dalších podlaží pro multifunkční 

sál a městskou knihovnu. Pro lepší začlenění stavby do okolí mají vzniknout střešní zahrady. Projekt 

počítá rovněž s vytvořením podzemních garáží s několika desítkami parkovacích míst. Po revitalizaci 

se počítá s vytvořením 100 pracovních míst a nárůstem automobilové dopravy ve výši 800 vozidel/24 

hodin. Vizualizace celého návrhu je zřejmá z Obr. 24.  

 

Obr. 24 – Vizualizace nového využití Slezanky, zdroj: [1] 

6.3.1 Sestavení modelu 

Před započetím vytváření samotného modelu je potřeba zdůraznit, že model nebere v potaz 

realizovatelnost uvedeného řešení ani se nezabývá finančními náklady realizace. Jeho cílem je pouze 

zobrazit dlouhodobý vývoj průběhu kvalitativních standardů vybraných prvků v delším časovém 

horizontu. Bude modelována situace od současného stavu přes postupnou regeneraci brownfieldu až 

po následný několikaletý provoz. Doba trvání regenerace do úplného otevření se odhaduje na 2 roky, 

za počátek modelu byl zvolen rok 2015. 

Vzhledem k tomu, že seznam prvků a vazby mezi nimi jsou známy, je prvním krokem sestavení 

modelu určení číselných hodnot jednotlivých vazeb. Toto vychází z údajů uvedených v Tab. 25. 

Celkový přehled zjištěných hodnot pro vybraný brownfield včetně stručného komentáře ke každé 

z nich uvádí Tab. 26. 

                                                           
19

 Nákupní centrum vzniklo na místě opuštěného městského pivovaru. Jedná se tak také o konverzi 

brownfieldu. 
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Tab. 26 – Hodnoty vazeb vstupující do modelu, zdroj: vlastní 

Z Na

Regenerace 

brownfield

Regenerace 

brownfied
Předpokládá se 100 letá životnost. Hodnota = -0,01.

Regenerace 

brownfield
Zaměstnanost

V červenci 2015 bylo v Opavě 8397 nezaměstnaných [12]. Při

předpokladu jednorázového vytvoření 100 pracovních míst ihned

po otevření může být dále vytvořeno 10 pracovních míst každý

rok. Hodnota = 0,001.

Regenerace 

brownfield
Doprava

V současnosti po přilehlé komunikaci projede 5741 aut za 24

hodin [60]. Při předpokládáném jednorázovém nárůstu o 800 aut

a následném ročním navyšování o 5% je hodnota rovna 0,007. 

Regenerace 

brownfield

Technická 

infrastruktura

S ohledem na střešní zahrady a potřebu jejich zavlažování je

odhadnuta hodnota 0,01.

Hodnota 

nemovitostí

Regenerace 

brownfied

Vzhledem k poloze v centru města se dá očekávat rychlejší rozvoj

regenerované plochy. Hodnota = 0,05.

Hodnota 

nemovitostí

Hodnota 

nemovitostí

Dle statistik [24] stoupají hodnoty podobných nemovistostí v

průměru o 2% ročně. Hodnota = 0,02.

Hodnota 

nemovitostí
Doprava

Dá se očekávat, nárůst dopravy v centru města bude rychlejší než

na periferii. Hodnota = 0,05.

Zaměstnanost
Regenerace 

brownfied

Aktuální míra nezaměstnanosti v Opavě je 6,7% [12], což

odpovídá hodnotě 0,003.

Zaměstnanost
Hodnota 

nemovitostí

Aktuální míra nezaměstnanosti v Opavě je 6,7% [12], což

odpovídá hodnotě 0,003.

Životní 

prostředí

Regenerace 

brownfied
Doporučená hodnota 0,005.

Životní 

prostředí

Hodnota 

nemovitostí
Doporučená hodnota 0,005.

Životní 

prostředí

Životní 

prostředí

Ze závěrečných účtů města Opavy [65] je zřejmé, že výdaje na

ochranu ŽP meziročně klesají v průměru o 5%. Hodnota = 0,05.

Doprava
Regenerace 

brownfied

Provoz v místě je velmi silný, na druhou stranu infrastruktura je

kapacitně dobře navržena a nedochází k dopravním zácpám.

Hodnota = - 0,003.

Doprava
Hodnota 

nemovitostí

Provoz v místě je velmi silný, na druhou stranu infrastruktura je

kapacitně dobře navržena a nedochází k dopravním zácpám.

Hodnota = - 0,003.

Doprava
Životní 

prostředí
Doporučená hodnota -0,05.

Doprava Doprava

Ze statistických údajů [62] je zřejmé, že v posledních letech se

stupeň automobilizace zvyšuje v průměru o 8% ročně. Hodnota =

0,08.

Vazba
Komentář
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Tab. 26 – Pokračování 

Z Na

Doprava
Dopravní 

infrastruktura
Doporučená hodnota -0,08.

Doprava
Technická 

infrastruktura
Doporučená hodnota -0,03.

Dopraní 

infrastruktura

Regenerace 

brownfied

Dojezdový čas z nejbližší kapacitní čtyřproudé komunikace je 7

minut, což odpovídá hodnotě 0,002.

Dopravní 

infrastruktura

Hodnota 

nemovitostí

Dojezdový čas z nejbližší kapacitní čtyřproudé komunikace je 7

minut, což odpovídá hodnotě 0,002.

Dopravní 

infrastruktura

Dopravní 

infrastruktura

Uváděná životnost svrchních vrstev komunikace je 20 let [25] bez

uvažování vlivu dopravy, což odpovídá hodnotě -0,05.

Dopravní 

infrastruktura
Doprava Doporučená hodnota 0,01.

Technická 

infrastruktura

Regenerace 

brownfied
Doporučená hodnota 0,01.

Technická 

infrastruktura

Hodnota 

nemovitostí
Doporučená hodnota 0,01.

Technická 

infrastruktura

Technická 

infrastruktura

Při průměrné životnosti technické infrastruktury 50 let [25]

odpovídá hodnota -0,02

Vazba
Komentář

 

Pro lepší přehlednost hodnot všech vazeb bylo sestaveno jejich schéma a vytvořen tak tzv. 

mentální model – viz Obr. 25. 

 

Obr. 25 – Mentální model regenerace OD Slezanka, zdroj: vlastní 
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Dalším krokem výpočtu je stanovení počátečních podmínek modelu, neboli určení současných 

standardů jednotlivých prvků (určení standardu v roce 0), přičemž hodnota 1 představuje prvek ve 

zcela bezvadném stavu, hodnota 0 pak prvek, který zcela chybí; záporné hodnoty nejsou možné. Zde 

je bohužel nutné spolehnout se na kvalifikovaný odhad řešitele, částečně si lze pomoci srovnáním 

s městským či krajským průměrem. Pro lepší kontrolovatelnost modelu je však lepší uvést alespoň 

základní komentář, který autora vedl ke stanovení právě takových počátečních podmínek. Počáteční 

podmínky pro daný konkrétní příklad brownfieldu jsou uvedeny v Tab. 27. 

Tab. 27 – Počáteční podmínky modelu regenerace Slezanky, zdroj: vlastní 

Prvek

Hodnota 

počátečního 

standardu

Komentář

Regenerace 

brownfield
0,2

Současný stav brownfieldu je velmi neuspokojivý, využíváno 

je jen malé procento podlahové plochy. Na místě je velmi 

nízká hodnota standardu.

Hodnota 

nemovitostí
0,7

Vzhledem k poloze v městském centru se předpokládá, že 

hodnoty nemovitostí jsou vyšší než je průměr města.

Zaměstnanost 0,6 Nezaměstnanost ve městě je mírně nižší než je průměr v kraji.

Životní prostředí 0,5

Stav životního prostředí odpovídá běžnému prostředí cetra 

města. V blízkosti není nic, co by jej významně znečišťovalo 

ani nic, co by významně přispívalo k jeho kvalitě.

Doprava 0,4
Doprava v městském centru je mírně horší než v ostatních 

částech města.

Dopravní 

infrastruktura
0,55

Dopravní infrastruktura je v poměrně dobrém stavu. Silnice 

jsou bez výmolů.

Technická 

infrastruktura
0,6

Dle závěrečných účtů města [65] bylo v posledních letech 

provedeno několik dílčích rekonstrukcí sítí technické 

infrastruktury v předmětné lokalitě.  

Pro zpřesnění výpočtu a lepší odraz skutečnosti je vhodné model doplnit o externí zásahy a 

intervence vazeb. V případě Slezanky byl modelován jediný externí zásah, a to zásah, který působí na 

prvek „Regenerace brownfield“ od roku 2015 do roku 2017, čímž je naznačena regenerace objektu. 

Jeho hodnota je 0,5, neboť jak bylo řečeno, doba kompletní regenerace se odhaduje na 2 roky, tzn., 

každý rok bude dosaženo 50% pokroku. Tato situace je modelována externím zásahem, neboť na ni 

nemají ostatní prvky žádný vliv – zásah tak působí přímo na prvek, nikoli na konkrétní vazbu. 

Druhým typem řídících zásahů jsou intervence vazeb. Jak už z názvu vyplývá, tyto zásahy působí 

přímo na konkrétní vazby a přisuzují jim po stanovené období jinou hodnotu, než mají v mentálním 

modelu. Pro zvolený konkrétní příklad byl vytvořen soubor čtrnácti intervencí, které většinou 

vycházejí z toho, že v roce otevření revitalizovaného brownfieldu (v tomto případě v roce 2017) dojde 

ke skokové změně standardů některých prvků. Stejně jako v případě počátečních podmínek modelu i 

zde je ke každé intervenci uveden krátký komentář kvůli snadnější kontrolovatelnosti celého modelu. 

Seznam intervencí vazeb uvádí Tab. 28. 
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Tab. 28 – Intervence vazeb modelu regenerace OD Slezanka, zdroj: vlastní 

Z prvku Na prvek

Regenerace 

brownfieldu

Hodnota 

nemovitostí
0 -0,02 2015 2017

Po dobu regenerace bude z brownfieldu

staveniště, což je spojeno s hlukem,

prachem apod. a může způsobit velmi

mírný krátkodobý pokles hodnoty okolních

nemovitostí.

Regenerace 

brownfieldu
Zaměstnanost 0,001 0 2015 2017

V důsledku samotného procesu regenerace

se zaměstnanost ve městě nezvýší (další

zakázka místním stavebním firmám je

zanedbána).

Regenerace 

brownfieldu

Životní 

prostředí
0 -0,01 2015 2017

V průběhu výstavby může dojít k velmi

mírnému zhoršení životního prostředí v

místě v důsledku zvýšeného hluku a

prašnosti.

Regenerace 

brownfieldu
Doprava 0,007 0 2015 2017

Nárůst počtu automobilů se očekává až po

otevření regenerovaného brownfieldu

(doprava lidí a materiálu na stavbu je ve

srovnání se současným provozem

zanedbatelná.

Regenerace 

brownfieldu

Technická 

infrastruktura
0,01 0 2015 2017

Odběr médií technické infrastruktury bude

nastartován až po otevření brownfieldu.

Regenerace 

brownfieldu

Hodnota 

nemovitostí
0 0,08 2017 2018

Ihned po regeneraci se dá očekávat skokové 

zvýšení cen okolních nemovitostí. Podle

vyhlášky 441/2013 Sb. v platném znění

může být cena navýšena o 8%.

Regenerace 

brownfieldu
Zaměstnanost 0,001 0,02 2017 2018

Ihned po regeneraci dojde ke skokovému

snížení nezaměstnanosti (vytvoření 100

pracovních míst).

Regenerace 

brownfieldu
Doprava 0,007 0,14 2017 2018

Ihned po regeneraci se skokově zvýší

doprava v místě - začnou přijíždět zákazníci,

klienti… Předpokládá se 800 nových vozidel

za 24 hodin.

Hodnota 

nemovitostí

Regenerace 

brownfieldu
0,05 0 2015 2017

Hodnota okolních nemovitostí nemá vliv na

průběh regenerace brownfieldu.

Zaměstnanost
Regenerace 

brownfieldu
0,003 0 2015 2017

Počet nezaměstnaných neovlivňuje proces

regenerace brownfieldu

Životní 

prostředí

Regenerace 

brownfieldu
0,005 0 2015 2017

Stav životního prostředí regeneraci

brownfieldu nijak neovlivňuje.

Doprava
Regenerace 

brownfieldu
0,003 0 2015 2017

Doprava v místě nemá vliv na průběh

regenerace.

Dopravní 

infrastruktura

Regenerace 

brownfieldu
0,002 0 2015 2017

Stav dopravní infrastruktury iregeneraci

nijak nepomáhá ani ji nekomplikuje.

Technická 

infrastruktura

Regenerace 

brownfieldu
0,01 0 2015 2017

Technická infrastruktura regeneraci

brownfieldu nijak neovlivňuje.

Komentář
Intervence vazby Pův. 

hodn.

Nová 

hodn.
Od Do

 

Na základě uvedených dat je již možno provést výpočet a zobrazit kvalitativní průběh standardů 

jednotlivých prvků. Pro lepší orientaci a názornost jsou vloženy ještě snímky ze softwaru MDM, 

z nichž je zřejmý princip zadávání výše uvedených dat do programu – viz Obr. 26 – Obr. 28. 
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Obr. 26 – Zadání matice A do softwaru MDM, zdroj: vlastní 

 

Obr. 27 – Zadání externích vlivů do softwaru MDM, zdroj: vlastní 

 

Obr. 28 – Zadání intervencí vazeb do softwaru MDM, zdroj: vlastní 
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Z obr. 26 je patrný způsob zadávání matice A do MDM. V tomto případě se využívá klasické 

matice s tím, že konkrétní číslo vždy představuje hodnotu vazby z prvku uvedeného ve sloupci matice 

na prvek uvedený v řádku. 

Na Obr. 27 a Obr. 28 jsou zobrazena okna, do kterých se zadávají externí vlivy a intervence 

vazeb. Zde se projevuje jedna drobná nevýhoda softwaru, a sice ta, že při zadávání řídících zásahů je 

potřeba pamatovat si čísla pořadí jednotlivých zvolených prvků – prvky nelze zadávat názvem. Při 

větším počtu položek je to pro zpracovatele poněkud nepraktické. 

6.3.2 Výpočet 

Na následujících grafech (Graf 26 a Graf 27) jsou znázorněny finální výsledky výpočtu modelu – 

jednak dlouhodobý kvalitativní vývoj jednotlivých prvků v čase a jednak diference jednotlivých prvků 

v čase20. 

 

Graf 26 – Dlouhodobý vývoj kvalitativních standardů jednotlivých prvků v čase, zdroj: vlastní 

Z Grafu 26 je zřejmý dlouhodobý růst prvků „Regenerace brownfieldu“, „Hodnota nemovitostí“ a 

„Doprava“. U prvních dvou jmenovaných je potřeba tento trend vnímat rozhodně pozitivně, neboť 

svědčí o potenciálu jak samotné regenerace, tak i okolních staveb a lze tak předpokládat, že případná 

regenerace by byla životaschopná (v případě prvku „Regenerace brownfieldu“ je navíc jasně viditelný 

výrazný progres standardu v průběhu samotné regenerace). V případě prvku „Doprava“ je potřeba 

rostoucí křivku vnímat jednoznačně negativně. Představuje totiž nárůst dopravy ve sledovaném 

období a tento nárůst je navíc poměrně masivní. Na základě modelu se tak dá očekávat, že pokud by 

byl brownfield regenerován, postupně by narostlo dopravní zatížení do té míry, že by bylo nutno 

vytvořit soubor opatření, který by počet vjíždějících motoristů do místa snížil (např. poplatky za vjezd, 

zvýšení efektivity MHD, apod.). 

                                                           
20

 V diferencích není zobrazen prvek Regenerace brownfieldu z důvodu vysoké diference v prvních dvou 

letech modelu, která způsobí narušení měřítka grafu a zobrazení diferencí ostatních prvků v jedné nezřetelné 

linii. 
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U prvku „Zaměstnanost“ je jasný velmi mírný vzestup v roce 2017 a následně spíše setrvalý stav. 

Tento výsledek byl očekávatelný neboť poměr mezi počtem nezaměstnaných a nově vytvořenými 

pracovními místy je prakticky zanedbatelný. 

Zajímavý vývoj pak patrný u prvku „Životní prostředí“. Ten nejprve mírně roste a následně začíná 

poměrně prudce klesat, což je způsobeno zejména stále se zvyšující dopravní zátěží v místě. 

Prvky „Dopravní infrastruktura“ a „Technická infrastruktura“ pak postupně klesají, což je 

způsobeno jejich postupnou degradací v čase – jiný vývoj ani není možný. Je vidět, že prvek 

„Dopravní infrastruktura“ klesá rychleji než prvek „Technická infrastruktura“, což opět odpovídá 

předpokladům. 

 

Graf 27 – Průběh diferencí jednotlivých prvků v čase, zdroj: vlastní 

V Grafu 27 jsou zobrazeny diference jednotlivých prvků v průběhu zkoumaného období. Na 

většině z nich je patrný výrazný zlom ve druhém roce (po otevření regenerovaného brownfieldu), 

který je způsobený nastavenými intervencemi vazeb.  

U prvku „Doprava“ je patrný postupný pokles kladné diference. Dá se tak očekávat, že tempo 

růstu počtu automobilů v místě se bude postupně snižovat, ale nikdy se nezastaví (tím, jak bude 

automobilů v místě přibývat, se řidiči čím dál více budou snažit vyhledávat alternativní trasy). 

V případě prvku „Hodnota nemovitostí“ je zřejmý postupný velmi mírný pokles kladné diference 

ve druhé polovině sledovaného období. Tempo růstu cen nemovitostí se tak bude mírně zpomalovat, 

zejména díky stále se zvyšujícímu množství automobilů. 

Prvek „Životní prostředí“ vykazuje pokles diference. To jen potvrzuje již řečený fakt, a sice že 

množství exhalací v místě se bude postupně zvyšovat zejména díky automobilovému provozu. 

U prvků „Dopravní infrastruktura“ a „Technická infrastruktura“ je zaznamenaná setrvalá 

degradace, u dopravní infrastruktury je však zajímavé, že záporná diference v určitém místě dosáhne 

svého maxima a následně se infrastruktura opotřebovává již relativně pomaleji, byť počet vozidel, 

která po ní jezdí, je vyšší. 
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6.3.3 Provedení parametrizace 

Pro ukázku parametrizace výpočtu byla vybrána vazba z prvku „Technická infrastruktura“ na 

prvek „ Hodnota nemovitostí“. Je zřejmé, že bez existence technické infrastruktury by budovy mohly 

být provozovány jen stěží a jejich hodnota by silně poklesla. Pro model je tak nutné vytvořit spojení 

mezi těmito dvěma prvky, aby v případě výrazného poklesu standardu prvku „Technická 

infrastruktura“ stejně poklesl také standard prvku „Hodnota nemovitostí“. Mezi prvky je tak potřeba 

vložit vazbu. Tato vazba je určitě kladná, ale má velmi malou hodnotu. Její konkrétní výši je však 

poměrně těžké určit, a proto lze s výhodou využít nástroje parametrizace vazeb. 

Uvedená vazba tak byla parametrizována v rozmezí 0,001 do 0,1 (skutečná hodnota v modelu je 

0,01) s tím, že bylo provedeno 20 iterací. Výsledky parametrizace pro prvek „Hodnota nemovitostí“ 

uvádí Graf 28. 

 

Graf 28 – Ukázka parametrizace, zdroj: vlastní 

V Grafu 28 odpovídají osy „Období“ a „Standard“ osám v Grafu 26, osa „Parametrizace“ pak 

představuje jednotlivé iterace. 

Z Grafu 28 je pak zřejmé, že byť byl vybrán poměrně široký rozsah možných hodnot vazby, vliv na 

průběh standardu není nijak značný. Pro hodnotu 0,001 se hodnota standardu na konci sledovaného 

období rovná 0,82, pro hodnotu vazby 0,1 pak koncová hodnota standardu činí 0,91. To znamená, že 

byť se hodnota vazby změnila o 1000%, koncová hodnota standardu se změnila pouze o necelých 

11%. Na základě uvedeného tak lze konstatovat, že si řešitel může dovolit hodnotu této vazby 

v uvedeném rozsahu odhadnout a že doporučená hodnota vazby ve výši 0,01 je v pořádku. 
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Průběhy standardů ostatních prvků nejsou touto parametrizací prakticky dotčeny. Koncové 

změny standardů se pohybují maximálně v řádu desetin procent. Obdobným způsobem lze 

samozřejmě parametrizovat i ostatní vazby, jejichž hodnota byla více či méně odhadnuta. 

6.3.4 Stav bez regenerace brownfieldu 

Aby bylo možné porovnat stav po regeneraci brownfieldu a bez ní, je potřeba vytvořit ještě jeden 

model. V tomto případě je vynechán prvek „Regenerace brownfieldu“ a veškeré vazby, externí zásahy 

a intervence vazeb, které s ním souvisejí. Všechny ostatní prvky i hodnoty vazeb včetně počátečních 

podmínek zůstávají totožné jako v případě modelu regenerace. Graf 29 ukazuje průběh kvalitativních 

standardů v tomto případě. 

 

Graf 29 – Průběh standardů jednotlivých prvků bez provedení regenerace, zdroj: vlastní 

Pro lepší porovnatelnost obou modelů byla vytvořena shrnující tabulka (viz Tab. 29), která 

zaznamenává hodnoty na konci sledovaného období v obou případech a uvádí jejich absolutní 

rozdíly. 

Tab. 29 – Rozdíly koncových standardů prvků obou modelů, zdroj: vlastní 

Prvek
Koncová hodnota 

při regeneraci

Koncová hodnota 

bez regenerace
Rozdíl

Regenerace brownfieldu 0,8822 - -

Hodnota nemovitostí 0,8382 0,8293 0,0089

Zaměstnanost 0,6123 0,6000 0,0123

Životní prostředí 0,3482 0,3739 -0,0257

Doprava 0,9581 0,9414 0,0167

Dopravní infrastruktura 0,0106 0,0142 -0,0036

Technická infrastruktura 0,3571 0,2917 0,0654  

Z Tab. 29 vyplývá, že vliv regenerace brownfieldu na standardy prvků není nijak výrazný, na 

druhou stranu není ani zanedbatelný. Pokud bylo v úvodu konstatováno, že hodnota 1 označuje 

prvek zcela bezvadný a naopak hodnota 0 prvek chybějící, můžeme hodnoty uvedené v Tab. 29 

vnímat jako procentuální „bezvadnost“ každého prvku. Je zřejmé, že k největšímu progresu v případě 
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regenerace brownfieldu dochází u prvku „Technická infrastruktura“ (+6,5%), což je způsobeno 

zejména poměrně vysokým odběrem médií revitalizovaného brownfieldu, a tedy vyššími zisky 

správců sítí a lepší možností do těchto sítí průběžně investovat. 

Progres (+1,2%) u prvku „Zaměstnanost“ je pak logický a není potřeba jej blíže komentovat – je 

srovnávána situace, kdy je vytvořeno několik pracovních míst jednorázově a další průběžně se situací, 

kdy nevznikají pracovní místa žádná. 

Naopak v případě prvku „Hodnota nemovitostí“ je progres v případě regenerace brownfieldu 

možná až překvapivě nízký – +0,9%. Ukazuje se, že ihned po regeneraci brownfieldu hodnota 

nemovitostí skokově vzroste, nicméně dále je její vývoj pozvolnější a na konci sledovaného období už 

je možno pozorovat pouze nepatrně vyšší hodnotu v případě regenerace brownfieldu. 

Změny dalších hodnot úzce souvisí s dopravou. Z modelů je jasné, že dopravní zatížení v místě 

pravděpodobně silně vzroste bez ohledu na to, zda bude brownfield regenerován či nikoli, nicméně 

jasně se ukazuje přírůstek v případě regenerace oproti stavu bez ní (+1,7%). S tím pak souvisí i 

rychlejší opotřebení dopravní infrastruktury (-0,3%) a zhoršení životního prostředí (-2,5%). 

6.3.5 Další možnosti MDM 

Oba výše uvedené modely ukazují možnosti základního využití MDM při úvahách o regeneraci 

brownfieldů. Nicméně využití modelu je možné dále rozšiřovat zejména díky nástrojům tzv. 

podmíněné intervence. Tento nástroj umožňuje silně ovlivnit nějaký prvek v případě, že jeho hodnota 

překročí stanovenou mez (ať už kladnou či zápornou). V případě uvedených modelů je tak tento 

nástroj použitelný např. k predikci let, kdy bude nutná obnova dopravní či technické infrastruktury, 

popř. kdy budou muset být realizována opatření ke snížení dopravní zátěže ve městě. 

Pro příklad byl vybrán model, kdy se počítá s regenerací brownfieldu. Byly nastaveny minimální 

přípustné standardy pro stav dopravní a technické infrastruktury, a to na hodnotu 0,5 a naopak 

maximální standard pro dopravní zatížení ve výši 0,75. Ve všech případech se předpokládá intervence 

při překročení meze ve výši 0,3 – tzn., že se předpokládá realizací opatření (rekonstrukce, zpoplatnění 

vjezdu, apod.) zlepšení aktuálního standardu prvku o 30%. Výsledky zobrazuje Graf 30. 

 

Graf 30 – Standardy prvků v případě podmíněných intervencí vazeb, zdroj: vlastní 
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Z Grafu 30 je jasné, že za zadaných podmínek bude nutno provést rekonstrukci či úpravy 

dopravní infrastruktury v roce 2017 a následně v roce 2031, v případě technické infrastruktury pak 

v roce 2029. Opatření ke snížení dopravní zátěže pak budou muset být realizována v roce 2026. Je 

však potřeba upozornit na to, že jak minimální a maximální meze, tak hodnota intervencí při jejich 

překročení byly stanoveny pouze odhadem a pro ukázku možností MDM. Samozřejmě je možno jak 

meze, tak intervence nastavit libovolně tak, aby více odpovídaly realitě (např. na základě dostupných 

statistických údajů). 

Na základě modelu je tak možné predikovat budoucí vývoj situace a adekvátně se na něj 

připravit – např. při vytváření plánu investičních akcí města. Samozřejmě míra jistoty predikce závisí 

na celkové objektivitě modelu a přesnosti zadaných údajů. Navíc je nutno zdůraznit, že model 

nemůže počítat s náhlými zvraty, ke kterým v průběhu sledovaného období může samozřejmě dojít 

(např. živelná pohroma, válečný konflikt, apod.).  

6.4 Závěrečné zhodnocení 

Softwarový nástroj MDM se ukázal jako jedna z dílčích možností, jak posuzovat vývoj území 

v případě regenerace brownfieldu a bez ní. Jako velká nevýhoda se ukazuje fakt, že standardy 

jednotlivých prvků lze modelovat pouze kvalitativně a nikoli kvantitativně. Většinou se tak při tvorbě 

modelu lze spolehnout pouze na slovní komentáře a hrozí reálné nebezpečí, že dva různí autoři 

sestaví dva různé modely – byť budou-li oba vycházet ze stejných předpokladů, neměly by být rozdíly 

nijak značné. MDM tak lze považovat za orientační pomůcku v případě, kdy posuzujeme vliv 

brownfieldu na okolí potažmo na urbanistickou ekonomii sídla. V případě vytvoření více modelů by 

jistě bylo možno sledovat vývoj kvalitativních standardů jednotlivých prvků v širším měřítku a 

dosažené závěry tak alespoň částečně zobecnit. Účelem této práce je však ověřit funkčnost a 

použitelnost softwaru MDM pro predikci rozvoje území v případě regenerace brownfieldu, proto se 

omezuje pouze na ukázku vytvoření modelu. Vytváření dalších modelů by neúměrně zvýšilo rozsah 

práce a jejímu účelu by nepřineslo prakticky nic nového, nicméně se může jednat o zajímavý nápad 

pro další výzkum v této oblasti. 

Na druhé straně, je potřeba připomenout, že zde nastíněný model vývoje území po regeneraci 

brownfieldu poměrně přesně odpovídá předpokládaným skutečnostem. Je tak možno model převzít 

a zavádět do něj nové prvky, vazby, externí zásahy, intervence vazeb apod., které je možno 

matematicky nebo alespoň slovně ohodnotit a které jsou specifické pro další typy brownfieldů a na 

jejich základě pak sledovat další chování modelu v těchto specifických případech. 

Model je možno vnímat jako jistou analogii Cost Benefit Analýzy, která se při úvahách o 

regeneracích brownfieldů běžně používá. Oproti klasickým CBA, má však MDM celou řadu výhod, 

mezi jinými jde o fakt, že hodnoty vývoje standardů je možno odečítat zcela přesně a navíc je možno 

graficky zobrazit další informace popisující průběh standardů jako např. vytvoření obrazu mentálního 

modelu, vykreslení průběhu diferencí či průběhu parametrizace. Také samotný nástroj parametrizace 

zvýhodňuje použití MDM, neboť se díky němu dá model částečně objektivizovat a není nutné 

spolehnout se pouze na slovní komentář autora. Další nespornou výhodou softwaru MDM je 

uživatelské prostředí MS Excel, se kterým většina lidí běžně pracuje a není tak potřeba dlouhé 

studium principů zadávání dat a chování programu. Jistou komplikací pro nové uživatele tak může být 

pouze výběr prvků a stanovení vazeb, externích zásahů a dalších náležitostí potřebných pro 

provedení výpočtu. Při dodržení zde navrženého systému však tyto problémy odpadají a vytvoření 

modelu je otázkou několika desítek minut i pro nového uživatele softwaru. 
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Je však potřeba dodat, že MDM nebyl primárně vyvinut k účelu zkoumání brownfieldů, ale jako 

univerzální nástroj, který dokáže simulovat vývoj konkrétních prvků, mezi kterými existují určité 

vazby. Navíc MDM je stále ještě poměrně mladý software (první verze byla vydána v roce 2007) a 

jeho autoři stále pracují na jeho vylepšení.  

Celkově je tak možné konstatovat, že MDM je nástroj, který na základě zadaných dat dokáže 

velmi přesně modelovat rozvoj v území v případě regenerace brownfieldu, a to i díky pokročilým 

nástrojům modelování, problematické je však zcela přesné a objektivní zadání vstupních dat, čímž se 

vypovídací schopnost modelu snižuje. Na základě modelů vytvořených v MDM tak není možné 

stanovit obecné závěry o míře vlivu brownfieldů na urbanistickou ekonomii sídla, které by byly 

aplikovatelné i na další sídla. Pokud by však byla vytvořena metodika objektivního zadání dat, situace 

by se změnila. 
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7 Závěr 

7.1 Splnění cílů práce 

Hlavním cílem práce bylo vyhledat a prakticky ověřit metody, na základě kterých bude možné 

obecně posoudit míru vlivu existence ploch brownfieldů na urbanistickou ekonomii sídla. Jednotlivé 

dílčí cíle, kterými byl např. výběr měst, inventarizace brownfieldů, analýza rozpočtů, měření délek sítí 

veřejné infrastruktury, vytvoření matematického modelu a další, pak směřovaly postupnými kroky 

k vytýčenému hlavnímu cíli. 

Na základě provedených inventarizací brownfieldů v šesti zkoumaných městech bylo prokázáno, 

že cena za neefektivně provozovanou infrastrukturu je závislá zejména na průměrné ploše 

brownfieldů, které do inventarizace vstupují. Díky této závislosti je možné stanovit tyto náklady 

orientačně souhrnně pro celé město bez toho, aby bylo nutno náklady počítat pro každý brownfield 

zvlášť, zjišťovat příslušné délky sítí veřejné infrastruktury, apod. – výsledky je však vždy nutno 

přepočítat na aktuální cenovou hladinu. Naměřená odchylka od skutečnosti se v případě 

výstavbových nákladů pohybuje okolo 30%, v případě nákladů provozních nákladů pak kolem 35%. 

U ostatních dvou způsobů, jak bylo řečeno, doposud nelze vyvozovat obecné závěry použitelné 

pro ostatní města, z tohoto důvodu je samozřejmě zcela zbytečné snažit se o stanovení nějaké 

odchylky pro případ inventarizace jiných měst. 

Je však potřeba zdůraznit, že i nalezení jedné metody, pomocí níž lze vliv brownfieldů na 

urbanistickou ekonomii sídla alespoň částečně měřit, musí být považováno za úspěch, neboť pokud je 

autorovi této práce známo, nikdy v minulosti se v podmínkách ČR nikdo o něco podobného 

nepokusil, přitom hlasy, které po něčem podobném volají lze v odborné literatuře nalézt nezřídka. 

Lze tak konstatovat, že cíle této práce byly splněny. 

7.2 Odpovědi na výzkumné otázky 

Součástí závěrečného zhodnocení musí být samozřejmě také odpovědi na výše položené 

výzkumné otázky. Odpovědi uvádí následující přehled. 

 Otázka č. 1: Jaké metody jsou použitelné pro měření vlivu brownfieldů na urbanistickou 

ekonomii sídla a jaká je jejich přesnost? 

o Odpověď: Pro ověření spolehlivosti a použitelnosti byly vybrány 3 metody – analýza 

městských rozpočtů, resp. položek, které by mohly být existencí brownfieldů ovlivněny, 

dále inventarizace brownfieldů s následným zjištěním rámcové ceny za neefektivně 

provozovanou infrastrukturu a další doprovodné jevy a konečně metoda matematického 

modelování – MDM. 

Jako nejspolehlivější a nejlépe použitelná i pro další města se ukázala druhá jmenovaná 

metoda. Na jejím základě je možné stanovit rámcovou cenu za neefektivně 

provozovanou infrastrukturu a další jevy ovlivněné existencí brownfieldů, a to výše 

zmíněnými postupy. 

Ostatní dvě metody lze vnímat spíše jako doplňkové, či orientační. U analýzy městských 

rozpočtů je hlavní problém v tom, že jednotlivé položky jsou ovlivněny ještě dalšími 

faktory a existence brownfieldů je pouze jednou z nich. Je tak poměrně obtížné stanovit 

obecné závěry, které by se daly použít pro další města. V případě modelování rozvoje 
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území nástroji matematického modelování se objevuje problém nemožnosti zbavit v plné 

výši model subjektivního náhledu na věc a vyvození obecně platných závěrů.  

Samozřejmě, je potřeba zdůraznit, že fakt, že se práce zabývala uvedenými třemi 

metodami, neznamená, že nemohou existovat metody jiné, třeba i přesnější.  

 Otázka č. 2: Existuje přímá souvislost mezi výdaji obecních rozpočtů a celkovou plochou, 

kterou ve městě zabírají brownfieldy? 

o Odpověď: Taková souvislost existuje, ovšem ne v tak čisté podobě, jak se na začátku 

předpokládalo. Předně je potřeba přepočítat náklady závěrečných účtů na 1 ha 

zastavěného území a pak se projeví jistý vztah mezi položkami týkajícími se svozu 

odpadů, údržby zeleně a nákladů na udržení bezpečnosti ve městě. Vzhledem k tomu, že 

jsou položky ovlivněné řadou jiných výše jmenovaných faktorů, je tento vztah prakticky 

nemožné vyjádřit matematicky, spíše je možné zjišťovat orientační hodnoty – tzn., 

máme-li tři města, u nichž můžeme označit poměry ploch brownfieldů k zastavěnému 

území jako P1, P2 a P3, přičemž bude platit, že P1 > P2 > P3 a jejich hektarové náklady 

v jedné ze jmenovaných položek označíme jako N1, N2 a N3, bude rovněž platit, že  N1 > 

N2 > N3. Už ale nelze říci, že P1 : N1 ≈ P2 : N2. Tento závěr je tak použitelný v případě, že 

bude potřeba stanovit přibližnou hodnotu, o kterou poklesnou náklady v jedné z položek 

v případě regenerace brownfieldů ve městě na určitou úroveň (tzn., bude-li platit, že P1 

→ P2, lze očekávat, že rovněž N1 → N2). Vždy je však potřeba porovnávat města 

s obdobným charakterem zástavby, neboť se ukazuje, že větší města, kde většina 

obyvatel bydlí v bytových domech, vykazují odlišné hektarové náklady než města menší, 

ve kterých převažuje zástavba rodinnými domy.  

 Otázka č. 3: Jaké jsou průměrné minimální náklady, které jsou ročně neefektivně vynakládány 

v důsledku existence brownfieldů? 

o Odpověď: Zde není možno stanovit odpověď tak jednoznačně, jak bylo na začátku práce 

předpokládáno. Ukázalo se totiž, že hodnota průměrných minimálních nákladů je silně 

závislá na průměrné ploše, kterou brownfieldy v daném městě zabírají. Ze zjištěných 

hodnot u  brownfieldů v konkrétních zkoumaných městech by sice bylo možné stanovit 

hodnotu průměrnou, nicméně díky jejich velkému rozptylu by takový výsledek nebyl 

příliš použitelný při dalších analýzách. Mnohem přesnější způsob je odečtení 

předpokládaných hodnot minimálních výstavbových a provozních nákladů z křivek 

uvedených v Grafech 21 a 22, popř. výpočet dle vztahů (3) a (4). Odchylky od skutečných 

minimálních hodnot se pak pohybují v rozmezí +/- 30% pro výstavbové náklady a +/- 35% 

pro provozní náklady, přičemž platí, že v případě velkých a hustě obydlených měst se 

silným provozem jsou skutečné minimální provozní náklady vyšší než vypočtené, zatímco 

u měst menších, kde převažuje zástavba rodinnými domy, některé typy technické 

infrastruktury nezásobují celé město a ve kterých není tak silný provoz, je tomu naopak.  

 Otázka č. 4: Je možné modelovat budoucí rozvoj území v případě regenerace brownfieldu 

pomocí softwaru MDM? 

o Odpověď: Ano, je to možné, ale pouze v omezené míře. Především se nelze vyhnout jisté 

míře subjektivity při vytváření modelu, i když parametrizace vazeb, které byly pouze 

odhadnuty, ukazují, že model na jejich změny reaguje pouze minimálně. Do modelu je 

však možné vkládat další prvky specifické pro určité typy brownfieldů, popř. zahrnout 
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další externí zásahy nebo intervence vazeb a model tak dále rozšiřovat a přizpůsobovat 

situaci v konkrétním případě. Stále je ale potřeba mít na paměti, že model je vždy 

alespoň částečně subjektivní. 

7.3 Náměty pro další výzkum 

Jak již bylo uvedeno, z dostupných zdrojů není známo, že by se někdy někdo v ČR o podobný 

výzkum pokusil a námětů pro další rozšiřování a zpřesňování této práce se nabízí hned několik. 

Prvním z nich může být provádění dalších inventarizací v jiných městech v jiných krajích 

s odlišnými podmínkami minulého i současného vývoje. Na základě tohoto výzkumu mohou být jistě 

dále zpřesňovány křivky, které odrážejí vliv ceny za neefektivně provozovanou infrastrukturu a 

průměrné plochy brownfieldů. Hodnoty uvedené v této práci a následně odvozené křivky jsou sice 

spočítány poměrně přesně, nicméně lze polemizovat o tom, nakolik je stanovená křivka relevantní, 

pokud je k dispozici „pouze“ šest bodů – více měst však s ohledem na věcné a časové možnosti 

zpracovatele nebylo možno vyhodnocovat. Díky zpracování dalších měst pravděpodobně dojde k 

úpravě křivek stanovených v této práci a pravděpodobně se také sníží předpokládané odchylky při 

zpětném výpočtu v nových městech. 

Přesnosti výpočtu by zcela jistě pomohlo také to, kdyby další výzkum dokázal dostatečně 

reprezentativně ocenit další vlivy, které jsou spojeny s brownfieldy a které také mohou negativně 

ovlivnit urbanistickou ekonomii sídla. Tato práce na ně sice upozorňuje, ale některé z nich zanedbává 

pro jejich obtížnou určitelnost.  

Stejně jako vliv brownfieldů na urbanistickou ekonomii může být zkoumán také vliv dalších 

narušujících činitelů kompaktnosti – suburbanizace, záměrně nezastavěných ploch, apod. Na základě 

podobného výzkumu by pak bylo možno stanovit procentuální poměry míry negativního ovlivnění ze 

strany těchto faktorů, čímž by se částečně mohlo zefektivnit plánování našich měst. 

Další námět se týká softwarového nástroje MDM. Zde představené modely představují základní 

koncept modelu rozvoje území v případě regenerace brownfieldu, jak již bylo uvedeno, částečně 

subjektivního. Dalším výzkumem by tak mohly být hledány cesty, jak tuto míru subjektivity ještě dále 

snižovat. Dalším krokem by mohlo být zavádění nových prvků a vazeb do modelu, popř. stanovení 

nejčastěji v úvahu přicházejících externích zásahů a intervencí vazeb, vytvoření jejich kolekce včetně 

ohodnocení. Celkovému zpřesnění a lepší použitelnosti modelu by rovněž napomohla metodika pro 

zcela objektivní určení vstupních hodnot. 

Konečně, je potřeba konstatovat, že práce sice uvádí tři metody, jak zkoumat vliv brownfieldů na 

urbanistickou ekonomii sídla, nicméně pouze jedna přinesla dostatečně objektivní výsledky, které lze 

zobecnit a použít při inventarizacích nových měst. Předmětem dalšího zkoumání tak mohou být další 

metody, které by napomohly k lepší orientaci v této problematice. 

7.4 Využití výsledků v odborné praxi 

Za hlavního příjemce výsledků této práce mohou být považovány obce. Pokud se v konkrétní obci 

nějaké brownfieldy nacházejí, jejich představitele a obyvatele zcela jistě bude zajímat, jaké 

prostředky jsou v jejich obci neefektivně vynakládány v důsledku existence brownfieldů. V této 

souvislosti je však potřeba podotknout, že většina těchto nákladů není hrazena obecními rozpočty. 

S tímto faktem úzce souvisí další skupina příjemců, a sice správci technické a dopravní 

infrastruktury. Ti navíc mají k dispozici přesné databáze infrastruktury ve své správě včetně přesných 
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nákladů na jejich vybudování a údržbu, tzn., že výpočty mohou být mnohem přesnější a lépe 

odrážející skutečný stav. Navíc se dá předpokládat, že jednotliví správci technické infrastruktury mají 

přehled o průměrných ztrátách ve své síti a tuto položku tak do svých úvah mohou zahrnout. Lze 

předpokládat, že nepůjde o zanedbatelnou částku. 

Další skupinou pak mohou být developeři, kteří uvažují o investici v oblasti brownfieldů a 

výsledky této práce by jim mohly napovědět v jejich rozhodování. Nedá se však předpokládat, že by 

fakta zmíněná v této práci jejich rozhodnutí ovlivnila nějakým zásadním způsobem, neboť 

neefektivně vynakládané prostředky v důsledku existence brownfieldů nejsou jejich. 

Poslední skupinou potenciálních příjemců, která jistě stojí za zmínku, je odborná veřejnost, která 

se problematikou brownfieldů zabývá. Tato skupina zahrnuje jednak akademické pracovníky, jednak 

odborné společnosti orientované na tuto oblast (např. Agentura pro regionální rozvoj a.s. nebo 

společnost CzechInvest) a jednak odborníky, kteří profesně zasahují do oblasti územního plánování a 

urbanismu. 

7.5 Shrnutí 

Práce ve svém počátku uvádí rešerši české a zahraniční literatury, která se uvedenou 

problematikou zabývá a poté následuje přehled nejdůležitějších současných poznatků týkajících se 

problematiky brownfieldů a urbanistické ekonomie včetně nejdůležitějších souvislostí. Následuje 

přehledná analýza tří navržených metod, na základě kterých je možno zkoumat vliv brownfieldů na 

urbanistickou ekonomii sídla. Pro získání konkrétních dat této analýzy byla vypracována inventarizace 

brownfieldů v šesti vybraných městech Moravskoslezského kraje. 

Z provedených analýz vyplynulo, že nejlépe použitelnou je metoda posuzování vztahu 

brownfieldů a urbanistické ekonomie na základě měření neefektivně provozovaných sítí dopravní a 

technické infrastruktury. V případě, že je známá průměrná plocha brownfieldů v určitém městě, je 

možné na základě odvozených křivek a matematických vztahů orientačně stanovit náklady, které by 

bylo možné regenerací brownfieldů ušetřit, popř. je využít efektivněji. Vždy je však potřeba výpočet 

vztáhnout k aktuální cenové hladině, neboť tato značně kolísá. Tento problém je však snadno 

odstranitelný – vytvořit tabulkový soubor (např. v softwaru Microsoft Excel), do něhož by se v úvodu 

zadaly aktuální ceny zkoumaných veličin, a software by pak sám provedl výpočet a aktualizaci cenové 

hladiny není velkým problémem. K dalšímu zpřesnění výpočtu dojde v případě, kdy jsou v rámci 

inventarizací zjišťovány kategorie, dimenze a další charakteristiky dopravní a technické infrastruktury, 

v tomto ohledu pak nejsou stanovovány ceny minimální, ale ceny skutečné. Navíc, pokud jsou známy 

přesné ceny za údržbu dopravní a technické infrastruktury, předpokládaná odchylka výpočtu se dále 

sníží. Výpočtem bylo zjištěno, že celkové náklady, které by se regenerací brownfieldů ve zkoumaných 

městech ušetřily, se pohybují v řádu desítek milionů Kč, v případě ročních provozních nákladů pak jde 

o jednotky milionů Kč u větších měst a stovky tisíc Kč u měst menších. 

Ostatní dvě metody (analýza městských rozpočtů a MDM) se ukázaly jako metody sice 

použitelné, nicméně spíše orientační. V případě analýzy městských rozpočtů je hlavním problémem 

fakt, že zkoumané položky jsou ovlivněny více faktory, nikoli pouze brownfieldy. Vliv existence 

brownfieldů se na těchto položkách sice částečně projevuje, nicméně tento vliv není možné 

dostatečně objektivně matematicky popsat. Navíc nelze s jistotou tvrdit, že tato závislost není pouze 

zdánlivá a není způsobena jiným faktorem, který tato práce nezkoumá. 
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V případě MDM se jako problém ukazuje nemožnost stanovit všechny prvky a vazby zcela 

objektivně. Tuto komplikaci je možné částečně eliminovat nástrojem parametrizace vazeb, nicméně 

ani v tomto případě se nelze částečně subjektivitě zcela vyhnout. Skutečností, která pak komplikuje 

matematické vyhodnocení je fakt, že zkoumaná data v softwaru jsou charakteru kvalitativního, 

některá z nich je možno popsat pouze slovně, a proto je jakékoli matematické vyjádření prakticky 

neproveditelné. Výhodou tohoto softwaru je naopak možnost vkládat do modelu nové prvky a vazby 

specifické pro konkrétní brownfieldy. 

Práce uvádí výzkumné otázky včetně stručného komentáře. Na tyto otázky je v závěru práce 

odpovězeno na základě provedení původního výzkumu. Autorovi práce není známo, že by se 

v minulosti někdo pokusil provést výzkum vztahu brownfieldů a urbanistické ekonomie, ať už nějakou 

ze zde zmíněných metod, či metodou jinou, byť zcela vyloučit to samozřejmě nelze. Práce tak rozvíjí 

vědní obor a uvádí nové, dosud nepublikované poznatky. Výsledky dosažené v této práci je navíc 

možno použít jako podklad pro další návazný výzkum.  
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