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Anotace 

Hlavním záměrem předložené diplomové práce je pasport a následná evidence 

brownfieldů v ostravských obvodech Přívoz a Hrušov. Zjištěné brownfieldy jsou zařazeny 

do veřejné databáze na webu projektu COBRAMAN. První částí je rešerše, v níž jsou 

shrnuty dostupné informace o brownfieldech obecně a o ostravských databázích 

brownfieldů. Součástí rešerše je také představení projektu COBRAMAN. Diplomová práce 

dále zahrnuje charakteristiku studovaných lokalit, která je zaměřena na bližší představení 

obvodů Přívoz a Hrušov. Je zde popsána historie obvodů a limity využití řešeného území. 

Praktická část práce je změřena na rozšíření databáze COBRAMAN o brownfieldy 

v řešených obvodech. Představuje tedy terénní průzkum obvodů, shrnutí veškerých 

informací o identifikovaných brownfieldech, vytvoření karet brownfieldů, umístění těchto 

karet na web projektu COBRAMAN a vlastní fotodokumentaci všech lokalit. V praktické 

části je také sestavená typologie pro brownfieldy v Přívoze a Hrušově.  

Součástí diplomové práce je rovněž vytvořená interaktivní mapa se všemi 

nalezenými brownfieldy. Ke každému z brownfieldů je možné otevřít hypertextový odkaz 

s informacemi a fotografiemi dané lokality. Interaktivní mapa může být využita 

k studijním účelům pro studenty oboru Evropská škola pro technické znovuvyužití 

brownfields. 

Klíčová slova: databáze, brownfield, COBRAMAN, Přívoz, Hrušov, mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The main focus of my diploma thesis is the creation of so called passports (site 

information cards) and the subsequent registration of brownfields in two municipal 

districts of the city of Ostrava, i.e. in Přívoz and Hrušov. Brownfields ascertained in these 

districts were recorded into the public database on the website of the COBRAMAN 

project. The first part of my thesis contains research summarising available information on 

brownfields in general, and then specifically on Ostrava brownfield databases. A 

presentation of the COBRAMAN project is also included in this research part. My thesis 

then goes on to provide a characteristic of the localities under scrutiny and introduces the 

two districts, Přívoz and Hrušov, in more detail. Their history and the aspects limiting the 

use of land in both of them are described. This part presents the field investigation of the 

districts and comprises a summary of all accessible information on the identified 

brownfields, creation of brownfield cards, placing of the cards on the website of the 

COBRAMAN project, and own photographic documentation of all of the localities. This 

practical part of my thesis also offers a brownfield typology set up for the municipal 

districts of Přívoz and Hrušov.  

Part of the diploma thesis is also formed by a created interactive map which 

displays all of the brownfields found. It is possible to open a hypertext link for each of the 

brownfields and view information and photographs available for that locality. This map 

may serve as study material for students in the program of the European School for 

Technical Brownfields Redevelopment. 
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1 ÚVOD A CÍLE PRÁCE 

Při pohledu na problematiku brownfieldů lze jen těžko vyslovit specifickou 

definici. Jako brownfieldy jsou označovány např. opuštěné areály, plochy, budovy či 

pozemky nejen uvnitř, ale také na okrajích měst. Toto strohé označení však nezahrnuje 

návaznost brownfieldu na jeho okolí. V hlubším kontextu tedy brownfield představuje 

proces. Proces, který počínaje samotným vznikem brownfieldu a konče myšlenkami na 

jeho znovuvyužití. Finanční prostředky vynaložené na revitalizaci jednotlivých ploch či 

objektů, značně přesahují náklady na zastavění tzv. zelených luk, které je 

upřednostňováno. A proto se urbanizované území neustále rozrůstá o nové objekty  

a areály, přičemž ty staré a opuštěné jsou opomíjeny a chátrají. 

Nejdůležitější fází znovuvyužití brownfieldu je cesta od vlastníka k možnému 

investorovi. Pro zjednodušení této cesty slouží přehledné databáze, které mohou být 

rozděleny např. podle měst či krajů.  Databáze jednotlivých lokalit tedy slouží jako nástroj 

k zmíněnému znovuvyužití. Uvedení lokalit do databáze předchází terénní pasport, jehož 

součástí je fotodokumentace. Následně je každá lokalita zhodnocena z hlediska platného 

územního plánu, katastru nemovitostí a všech dostupných informací. Lokality by měly být 

z hlediska informací popsány co nejobsáhleji, aby nedocházelo k tomu, že investor 

nedostane všechny potřebné informace, jež by ho měly přesvědčit k realizaci jeho záměru. 

Základem všech databází je jejich průběžná aktualizace, případně doplnění o každý, nově 

vzniklý brownfield.  

Předložená diplomová práce se skládá z několika částí. První částí je rešerše 

shrnující dostupné informace o brownfieldech obecně a o ostravských databázích 

brownfieldů. Součástí první části je také představení projektu COBRAMAN. Druhou částí 

je charakteristika studovaných lokalit, která je zaměřena na bližší představení studovaných 

obvodů. Zahrnuje jejich stručnou historii a limity využití území Přívozu a Hrušova. Další 

část práce představuje metodika, tedy veškeré prostředky a nástroje sloužící k dosažení 

vytyčených cílů. Prioritou této kapitoly je aktualizace a rozšíření databáze COBRAMAN  

o brownfieldy v Přívoze a Hrušově společně s veškerými dostupnými informacemi a 

vlastní fotodokumentací. Čtvrtou částí závěrečné práce jsou dosažené výsledky, tedy 

sestavení samotné databáze a její umístění na web projektu COBRAMAN. V této kapitole 
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jsou blíže popsány všechny lokality, které byly pasportovány, a to včetně fotografií a 

výřezu z katastrální mapy. Čtvrtá kapitola zahrnuje také vytvořenou interaktivní mapu se 

studovanými lokalitami a typologii sestavenou pro brownfieldy v Přívoze a Hrušově. 

Poslední, pátou část představuje diskuze. 

Inspirací pro volbu tématu a zpracování diplomové práce byl workshop zaměřený 

na pasportizaci brownfieldů na Ostravsku, který proběhl v prosinci roku 2016. Workshopy 

orientované na mapování brownfieldů jsou součástí výuky navazujícího magisterského 

studia Evropské školy pro technické znovuvyužití brownfields a podílí se na nich studenti 

tohoto oboru pod vedením zástupců z Agentury pro regionální rozvoj. 

Hlavním cílem předložené práce je aktualizace a rozšíření databáze COBRAMAN 

o brownfieldy nacházející se v ostravských čtvrtích Přívoz a Hrušov. Z hlavního cíle 

vychází dílčí cíle. 

Dílčí cíle:  

- Pasportizace brownfieldů v Přívoze a Hrušově. 

- Shrnutí všech dostupných informací o brownfieldech v Přívoze a Hrušově. 

- Vyplnění karet jednotlivých brownfieldů a jejich umístění na web projektu 

COBRAMAN. 

- Vlastní fotodokumentace všech vybraných lokalit. 

- Vytvoření interaktivní mapy zahrnující studované brownfieldy v programu 

ArcGIS. 
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2 REŠERŠNÍ ČÁST 

2.1    Vymezení pojmu brownfield 

Dodnes neexistuje jednomyslné vysvětlení pojmu „brownfield“. Doslovně je tento, 

z anglického jazyka přejatý, termín překládán jako hnědé pole. Řada institucí a odborníků 

vykládá pojem „brownfield“ odlišným způsobem. Ministerstvo pro místní rozvoj 

brownfieldy nazývá „deprimujícími zónami“ a pro Ministerstvo životního prostředí 

představují „narušené pozemky“ (Kadeřábková, Piecha, 2009). 

Často užívanou definicí v České republice je definice evropského projektu 

CABERNET (Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network). 

„Brownfield je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, 

zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, 

rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by 

proběhl proces jeho regenerace“ (Doleželová, 2015).   

Obecně lze za brownfieldy označit opuštěné nebo zchátralé soubory nemovitostí, 

jež ztratily či postupně ztrácejí své funkční využití. Jedná se převážně o rozsáhlejší plochy 

v blízkosti sídel, s nimiž je úzce spjata také ekologická zátěž (Kadeřábková, Piecha, 2009). 

2.2    Dělení brownfieldů  

V současné době lze v odborné literatuře dohledat mnoho odlišných dělení 

brownfieldů. Převážně se jedná o zobecněné typologie, které jsou pro účely této práce 

nevhodně koncipovány. 

Z hlediska původu vzniku rozlišuje brownfieldy Kadeřábková a Piecha (2009) na 

nevyužívané průmyslové zóny v urbanizovaném území, nevyužívané administrativní objekty 

ve vnitřních zónách měst, nevyužívané objekty Českých drah a Správy železniční dopravní 

cesty, nevyužívané objekty ozbrojených složek, nevyužívané zemědělské objekty  

a pozůstatky ukončené důlní činnosti těžby nerostných surovin.  
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Dle Doleželové (2015) jsou brownfieldy rozděleny na první generaci, ve které 

vznikaly především na průmyslové brownfieldy a druhou generaci, ve které dominují 

takzvané městské brownfieldy. 

Další typologii popisuje Stalmachová a kol. (2013) a brownfieldy rozděluje dle 

minulého využití na pozemky po hlubinné těžbě, plochy po průmyslové výrobě, armádní 

„brownfields“, zemědělské brownfieldy, dopravní, především vlakové brownfieldy  

a sociální brownfieldy. 

Pro mou práci jsem si vytvořila vlastní typologii, kterou popisuji v podkapitole 5.3. 

2.3     Projekt COBRAMAN 

Evropský projekt COBRAMAN vznikl v rámci programu CENTRAL EUROPE, 

jehož hlavním zaměřením byl udržitelný rozvoj měst. Byl spolufinancován Evropským 

fondem pro regionální rozvoj, který přispěl bez mála třemi milióny eur. Na realizaci 

projektu se podílelo devět partnerů z pěti zemí, a to konkrétně z Polska, Německa, České 

republiky, Slovinska a Itálie. Projekt trval od prosince roku 2008 do srpna roku 2012.  

I přes to, že je projekt ukončen, databáze COBRAMAN je zásluhou studentů Vysoké školy 

Báňské – Technické univerzity Ostrava stále aktualizována. COBRAMAN je zkratka 

utvořená ze slov „Manager Coordinating Brownfield Redevelopment Activities“  

a v překladu znamenají „Manažer koordinující aktivity pro znovuvyužítí brownfieldů“. 

Projekt i nadále přispívá k regeneraci brownfieldů, a to především jejich zařazováním do 

databází, které jsou zpřístupněné potencionálním investorům (Ertel, Bořecký, 2012). 

2.3.1 Charakteristika projektu 

Revitalizace brownfieldů je klíčová při prevenci neřízeného rozrůstání měst  

a zlepšení kvality prostředí měst v celé Evropě. Průmyslová krajina je úzce spjata 

s environmentálními riziky a často ohrožuje veřejné zdraví. Přesto jsou tato „hnědá pole“ 

neustále opomíjena a opomíjena je i možnost jejich znovuvyužítí. Dochází k zastavování 

„zelených luk“ na úkor volné přírody.  Účinnost realizace revitalizačních procesů s sebou 

nese nejen zlepšení kvality životního prostředí a kvality života, ale také přirozenou 

regulaci rozvoje měst (cobraman.vsb.cz). 
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Brownfieldy, jakožto přirozená součást města, nejsou pouze doklady let minulých, ale 

často bývají také nositeli mnoha problémů. Z environmentálních a ekologických problémů 

se jedná zejména o znečištění životního prostředí či nedostatečnou regeneraci narušených 

ploch, která způsobuje neustálé narůstání ekologických škod. Mezi ekonomické a finanční 

problémy patří nedostatečná podpora financování projektů, nízká atraktivita území jak pro 

obyvatele, tak pro investory či návštěvníky a ohrožení cestovního ruchu. Za závažný 

územní problém je považována podpora neustálého rozšiřování měst (urban sprawl). 

Právní problémy představují přepisy neumožňující realizaci projektů a komplikované 

vlastnické vztahy. Nakonec s sebou brownfieldy nesou také řadu sociální problémů, mezi 

které patří např. zvýšená nezaměstnanost, sociální degradace či zvýšení kriminality 

(cobraman.vsb.cz). 

Tyto problémy stojí za vznikem projektu COBRAMAN a je z nich zřejmé, že 

revitalizace brownfieldů je časově náročný a komplexní proces, který zahrnuje řadu 

vědních disciplín, politických aktérů a zájmových skupin (cobraman.vsb.cz). 

2.3.2 Smysl a cíle projektu 

Zjištění, že odborný management je pro úspěšnou revitalizaci brownfieldů zásadní, 

bylo důležitým mezníkem, a projekt COBRAMAN si dal za cíl zavést novou profesní 

disciplínu: manažera revitalizací brownfieldů. Vedle vývoje metodik obnovy brownfieldů, 

bylo jedním z cílů projektu např. docílení spolupráce mezi zkušenými akademiky  

a veřejnými orgány, zabývajícími se znovuoživením brownfieldů. Klíčovým cílem se tedy 

stalo vytvoření akreditovaného studijního programu, ze kterého vzejdou vzdělaní 

„brownfield manažeři“. V Ostravě tak vznikl nový studijní program, zaměřený na tuto 

problematiku, s názvem Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields. Smyslem 

tohoto programu je výchova budoucích „brownfield manažerů“, kteří se budou, jako 

součást správy měst, podílet na revitalizaci „narušených ploch“ a obnově krajiny, namísto 

dalšího zastavování „zelených luk“. V rámci projektu COBRAMAN vznikla také série 

vzdělávacích kurzů, zaměřených na problematiku regenerace brownfieldů. Série kurzů 

probíhala mezi léty 2009 – 2011 a jednotlivá témata se zaměřovala na „obecné znalosti 

revitalizace brownfieldů, základní (projektové) znalosti a nástroje managementu, 

ekonomické aspekty, stavební inženýrství/environmentální technologie, aspekty plánování 

a udržitelného rozvoje a komunikaci a marketing“ (Ertel a kol., 2013). 
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Dalším záměrem projektu bylo vytvoření přehledné databáze jak revitalizovaných 

brownfieldů, tak těch netknutých (Ertel a kol., 2013). Na webových stránkách projektu je 

v současnosti 31 záznamů revitalizovaných brownfieldů. Brownfieldy, jež ještě nebyly 

revitalizovány, zařadili do databáze studenti. Z roku 2011 je zde zaznamenáno 16 lokalit  

z města Frýdku – Místku, které ve své diplomové práci zpracovala Ing. Lenka Michnová. 

V roce 2017 byla databáze obohacena o 23 záznamů vybraných lokalit, naskrz městem 

Ostrava, které ve své diplomové práci zpracoval Ing. Miroslav Zdařil. Obě zmíněné 

diplomové práce byly zaměřeny na pasportizaci brownfieldů a shrnuly informace  

o vybraných lokalitách. Podobným směrem se bude ubírat i tato diplomová práce, která se 

zaměřuje na ostravské čtvrti Přívoz a Hrušov. Databáze COBRAMAN může být užitečná 

pro členy z jednotlivých institucí (obce, regionální orgány, podniky, výzkumné instituce a 

univerzity), jednotlivé občany, podnikatele, investory či studenty (cobraman.vsb.cz). 

2.4      Databáze ostravských brownfieldů jako nástroj k jejich 

znovuvyužití 

Brownfieldy města Ostravy jsou zaznamenány v několika databázích, které lze 

považovat za jeden z nástrojů k jejich opětovnému využití. Databáze mohou více či méně 

ovlivnit pohled na samotné brownfieldy. Potencionálním investorům zprostředkovávají 

kompletní informace o daných lokalitách, a tím jim usnadňují rozhodování i šetří čas. 

2.4.1 Databáze brownfieldů Dýchám pro Ostravu 

První databáze brownfieldů na území města Ostravy vznikla v roce 2000 zásluhou 

Magistrátu města Ostravy ve spolupráci s Fakultou stavební Vysoké školy báňské. 

Databáze obsahovala přes 100 lokalit, které byly umístěny do informačního systému 

města. Jelikož tehdy byl pojem brownfield vykládán jako devastovaná průmyslová plocha, 

byly zaznamenávány především plochy zpustošené v důsledku průmyslové činnosti 

s předpokládanou ekologickou zátěží. Výjimkou byl zařazený sociální brownfield 

z ostravské čtvrti Hrušov. 

Lokality zahrnuté v databázi byly rozděleny do devíti kategorií. První kategorii 

představují areály průmyslových podniků, kde byla ukončena průmyslová výroba. 

Druhými jsou pozemky, které vzniknou v budoucnu, jakmile dojde k ukončení těžby. Třetí 
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kategorií jsou areály dolů, kde byla těžba ukončena. Čtvrtá kategorie zahrnuje odkaliště. 

Pátými jsou důlní haldy. V šesté kategorii jsou zahrnuty ukončené rekultivace, které byly 

použity k zahlazení důsledků důlních vlivů. Další dvě kategorie představují skládky tuhého 

komunálního odpadu a zeminy a skládky průmyslových odpadů a chemické skládky. 

Poslední kategorií jsou ostatní lokality, mezi které byl zařazen např. sociální brownfield 

v Hrušově. (Stalmachová a kol., 2013). 

Aktualizací prošla databáze v roce 2010 v rámci projektu „Partnerství pro české 

brownfieldy“, kdy své síly opět spojili Magistrát města Ostravy a Fakulta stavební Vysoké 

školy báňské. Součástí projektu byla také mapa ostravských brownfieldů. Hlavním cílem 

byl průzkum jednotlivých ploch a jejich zařazení podle definice CABERNET, která je 

v současnosti nejužívanější. Podle této definice je brownfield chápán jako plocha, která je 

„ovlivněna dřívějším využitím, je opuštěná nebo nevyužívaná, má reálné nebo 

předpokládané problémy s kontaminací, nachází se většinou v zastavěném území a ke 

svému, opětovnému znovuvyužití, potřebuje aktivní zásah“. Definice CABERNET ovlivnila 

také aktualizaci kategorií brownfieldů, které byly nově rozděleny do šesti skupin: 

 průmyslový brownfield,  

 sociální brownfield, 

 nemají charakter plochy brownfields – byly uvedeny v mapě z roku 2000, 

 rekultivované, 

 plochy v procesu rekultivace, 

 odkaliště (Stalmachová a kol., 2013). 

Dodnes jak databáze, tak mapa, neprošly další aktualizací a obsahují 79 záznamů 

z roku 2010. Stále se zde nachází pouze jeden sociální brownfield z ostravského obvodu 

Hrušov, ačkoliv množství sociálních brownfieldů značně vzrostlo. Aktualizace mapy  

i databáze je žádoucí, mnoho zaznamenaných ploch již prošlo rekultivací a měly by být 

vymazány a nahrazeny řadou nově vzniklých brownfieldů.  

2.4.2 Národní databáze brownfieldů agentury CzechInvest 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest usiluje o zlepšení české 

ekonomiky skrze podporu pozice malých a středních podnikatelů na trhu. Jedná se o státní 
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příspěvkovou organizaci, kterou zaštiťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Kromě 

podpory podnikatelů, posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky také napomáháním 

podnikatelské infrastruktuře, inovacím a získávání investic z oblasti výroby, strategických 

služeb a technologických center (www.czechinvest.org). 

Na začátku roku 2004 vznikla síť třinácti regionálních kanceláří agentury 

CzechInvest ve všech krajských městech. Příčinou vzniku jednotlivých kanceláří bylo 

rozšíření nabídky služeb. Dnes tyto regionální kanceláře informují o službách agentury, 

podporují firmy v realizaci investic v daném regionu a spolupracují se členy místní správy, 

samosprávy, školami a dalšími institucemi regionu, při hledání nových možností rozvoje 

podnikatelského prostředí regionu (www.czechinvest.org). 

Databázi, spravované agenturou CzechInvest, předcházela Vyhledávací studie 

brownfieldů, jež byla, ve spolupráci s jednotlivými kraji, zpracována v letech 2005 – 2007. 

V této studii bylo zaznamenáno 2 355 brownfieldů a kritériem pro jejich vyhledávání byla 

rozloha pozemku přesahující 2 ha a u objektů minimální zastavěná plocha 500 m
2
. Na 

studii plynule navázala Národní strategie regenerace brownfieldů, jejímž hlavním 

nástrojem k plnění cílů se stala Národní databáze brownfieldů. Tato strategie přešla 

v novou Národní strategii regenerace brownfieldů 2016 – 2020, která usiluje o snížení 

počtu brownfieldů a záborů zemědělské půdy pro novou výstavbu ve shodě s principy 

trvale udržitelného rozvoje. Dalšími záměry nové strategie jsou např. zlepšení kvality 

městského prostředí, zvýšení konkurenceschopnosti měst a obcí či efektivní využití 

veřejných prostředků pro podporu regenerace brownfieldů, což lze považovat také za 

prostředek k dosažení celkové regenerace území (www.brownfieldy.eu). 

Jako podporu představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, v rámci Operačního 

programu Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost, 24 programů pro období  

2014 – 2020. Finanční prostředky z programů mohou žadatelé využít na spolufinancování 

podnikatelských projektů. Jedním z programů je program Nemovitosti. Aby bylo možné 

čerpat dotace v rámci programu, je nutné lokality registrovat do Národní databáze 

brownfieldů. A jelikož hlavním cílem není prodej či pronájem daných brownfieldů, jsou 

tyto informace zaznamenávány do neveřejné části databáze (www.brownfieldy.eu). 
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Na stránkách CzechInvestu jsou v databázi zveřejněny lokality, které čekají na 

investice domácích nebo zahraničních investorů. Jednotlivé brownfieldy  jsou tedy určeny 

k prodeji či pronájmu (www.brownfieldy.eu). 

Databáze je přehledná a lze se v ní snadno zorientovat. Výběr lokality je možno 

zúžit dle kraje, okresu, typu lokality, předchozího využití či rozlohy (viz obrázek č. 1). 

V současné době obsahuje 479 záznamů (k 13.4.2018). Neregistrovanému uživateli se při 

prohlížení záznamů zobrazí pouze omezené množství informací o dané lokalitě (kraj, 

okres, obec, souřadnice GPS, typ lokality, stávající využití, předchozí využití, rozloha, 

fotografie a umístění brownfieldu na mapě). Registrace, která je velmi snadná, poskytne 

uživateli rozsáhlé informace, jako jsou např. charakteristika, připravenost k regeneraci, 

navrhované využití, popis a stav, dopravní dostupnost, technická infrastruktura, vlastnické 

vztahy či ekologie a ochrana lokality. 

Největším problémem této přehledně uspořádané databáze je její stagnace. Nejen, 

že se v databázi nachází brownfieldy, které již prošly regenerací nebo už neexistují, ale 

velké množství jich zde chybí. Aktualizace databáze je velmi potřebná, a to nejen pro 

investory, ale také pro studenty, kteří ji využívají jako studijní materiál. Velkou nevýhodou 

je zaměření CzechInvestu převážně na komerčně zajímavé plochy, což vylučuje umístění 

řady lokalit do databáze. 
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Obrázek 1 Náhled na úvodní stranu Národní databáze brownfieldů (www.brownfieldy.eu) 

2.4.3 Invest MORE – databáze Agentury pro regionální rozvoj 

Akciová společnost, Agentura pro regionální rozvoj, a.s., vznikla, aby podpořila 

rozvoj regionu a svými činnostmi naplňovala roli servisní organizace Moravskoslezského 

kraje. Jejím jediným vlastníkem je kraj a veškeré své činnosti soustředí především na jeho 

prospěch, ale také na prospěch obyvatel, ekonomických subjektů a institucí (www.arr.cz). 

Jednotlivé činnosti agentury jsou zaměřené na podporu rozvoje inovací, podnikání, 

investic a brownfieldů Moravskoslezského kraje. Podporou inovací a podnikání se rozumí 

realizace aktivit vyplývajících z regionální inovační strategie. V oblasti podpory investic se 

agentura věnuje zejména příchodu nových investorů a péči o investory stávající. Co se týče 

brownfieldů, zavedla agentura databázi, ve které se vedle brownfieldů nachází také 

průmyslové zóny, rozvojové plochy či developerské projekty. Nelze opomenout akce  

a semináře na podporu investic, které agentura neustále pořádá a také obsáhlost informací, 

které poskytuje investorům (www.arr.cz). 

Databáze Invest MORE umožňuje volbu mezi brownfieldy, průmyslovými zónami, 

rozvojovými plochami, developerskými projekty a kancelářskými prostory, jakožto 

možnými investičními příležitostmi. V samotné databázi lze výběr filtrovat podle okresu, 



Bc. Lenka Haasová: Databáze brownfieldů v Přívoze a Hrušově 

2018                                                                                                                                    20 

 

rozlohy, typu lokality, vlastnických vztahů a bývalého využití (viz obrázek č. 2). 

Zveřejněny jsou pouze lokality, u kterých poskytl vlastník souhlas se zveřejněním. 

V současnosti se v databázi nachází 21 záznamů (k 13.4.2018) ostravských brownfieldů. 

Každý záznam má svůj název a v úvodu je i obec, ve které se nachází, rozloha a bývalé 

využití. Vedle úvodních informací se nachází odkaz na kartu brownfieldu ve formátu pdf. 

V jednotlivých kartách je uveden stručný popis lokality, vlastnické vztahy a kontaktní 

údaje, základní a detailní informace o lokalitě, dopravní dostupnost, fotodokumentace  

a mapové podklady. Karty jsou zpracovány přehledně a poskytují veškeré podstatné 

informace o lokalitách. Výhodou databáze Agentury pro regionální rozvoj je spolupráce se 

studenty Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy Báňské, kteří se částečně podílejí na 

aktualizaci databáze prostřednictvím workshopů. 

K 13.4.2018 je v databázi zaznamenáno 6 průmyslových zón, 6 rozvojových ploch, 

5 developerských projektů a 24 kancelářských prostorů v okrese Ostrava. 

 
Obrázek 2 Náhled na úvodní stranu databáze Invest MORE (www.arr.cz) 
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3 CHARAKTERISTIKA STUDOVANÝCH LOKALIT 

3.1      Historie Přívozu 

Dnešnímu Přívozu předcházela předkolonizační osada, která se nacházela pod 

vrchem Landek. V období rozvodnění řeky Odry bylo toto území důležitým brodem, který 

svou užitečností při převozu dal název vsi Přívoz. První písemné zmínky o vsi pochází 

z roku 1377, kdy byla charakterizována jako léno olomouckých biskupů (Przybylová, 

2013). 

Důležitost brodu, a tudíž i vsi, s celkovým rozvojem Ostravy stoupala. Z malé vsi 

se tak přibližně na začátku 14. století stala významná osada. V roce 1555 byla osada Přívoz 

odkoupena Moravskou Ostravou, která byla významným městským a tržním centrem  

a stále vzkvétala. Do 16. století bylo nejvýznamnějším zdrojem obživy obyvatel Ostravy 

zemědělství, ale postupně se do popředí dostávala řemesla a obchod s dobytkem.  

(Przybylová, 2013). 

S postupným příchodem průmyslové revoluce do českých zemí Ostrava roste, 

avšak zlomovou událostí je až objev černého uhlí z roku 1763 v bezprostřední blízkosti 

města. Tento objev odstartoval postupný přerod feudálního městečka v industriální 

centrum severní Moravy a Slezska. Rozvoji průmyslu na přelomu 20. a 30. let 19. století, 

dominovalo dobývání uhlí, železárenský průmysl a chemický průmysl. Ekonomický 

rozmach Ostravy podpořil také rozvoj železniční dopravy. Pro Přívoz byl přelomovým 

rokem rok 1847, kdy byla tato ves napojena na železniční trať Vídeň – Krakov. 

Dynamický rozmach stál za postupným utvářením ostravské městské aglomerace  

a přeměnou vsi Přívoz na významnou průmyslovou obec s přívozským nádražím, přes 

které se dopravovalo uhlí ze všech jam ostravského revíru. Později byla k nádraží 

přivedena také tramvajová doprava. Obraz dnešního Přívozu ovlivnilo vyhloubení jámy 

František a následně vybudované koksovny a elektrárny v její blízkosti. Pro dělníky zde 

vznikaly kolonie a pro železniční a jiné zaměstnance činžovní domy (Przybylová, 2013).  

V roce 1900 byl Přívoz povýšen na město. Stejně jako celá Ostrava, i Přívoz byl 

během válečných období zasažen a poškozen vojsky. Po osvobození nastala poválečná 

obnova města a většina podniků byla znárodněna (moap.ostrava.cz). 
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Roku 1990 byl zřízen městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

(moap.ostrava.cz). 

Ačkoliv dnes není Přívoz natolik významnou ostravskou čtvrtí jako v minulosti, 

stále se pyšní architektonicky významnými stavbami, jako jsou např. bývalá novobarokní 

radnice (dnešní Archiv města Ostravy) či novogotický farní kostel Neposkvrněného početí 

Panny Marie, které jeho důležitost dokládají (moap.ostrava.cz). Na druhou stranu je Přívoz 

se svým množstvím brownfieldů úkazem nezastavitelného a nepředvídatelného vývoje. 

3.2      Historie Hrušova 

První písemné zmínky o vsi Hrušov pochází z roku 1256, kdy byla zmíněna 

v listině, stanovující státní hranici mezi Moravou a Opolskem. Následně byla ves 

připomenuta okolo roku 1305 v soupisu desátků vratislavského biskupství. Ve středověku 

a raném novověku se Hrušov nacházel na hranici tzv. Opavského a Těšínského Slezska. 

Vsí protékaly hned dva hraniční toky – Odra a Ostravice. Od svého vzniku se tedy jednalo 

o periferní ves, což zásadně ovlivnilo její vývoj (Vojvodíková, 2013). 

Mezi léty 1476 – 1492 došlo k postupnému připojení vsi k polskoostravskému 

panství, jehož součástí zůstala s přestávkami až do roku 1848 (Vojvodíková, 2013). 

Do prvních desetiletí 19. století bylo hlavním zdrojem obživy v Hrušově 

zemědělství a rybníkářství. Život obyvatel Hrušova a celkový charakter vsi zasáhla až 

industrializace. Změny odstartovalo zahájení kutacích prací na území Hrušova v roce 1838 

a následné vybudování železničního spojení v roce 1847. Rozmach obce pokračoval 

otevřením několika průmyslových závodů, které se soustředily na dobývání uhlí a chemii, 

okolo roku 1850. Vznikly zde doly Stará jáma č. I (Hrušovský důl), důl Albert, důl Hubert 

a důl Ida. Z chemického průmyslu byly nejvýznamnějšími zaměstnavatelskými subjekty 

První rakouská továrna na výrobu sody v Hrušově či továrna na hliněné zboží. S vývojem 

průmyslových závodů prudce rostl také počet obyvatel, což s sebou neslo výstavbu mnoha 

obytných objektů a dělnických kolonií. Vlivem periferního umístění a bezprostřední 

blízkosti řek, se však obyvatelé často potýkali s nepříjemnými záplavami, které ztěžovaly 

jejich životy (Vojvodíková, 2013).  
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V roce 1908 byl Hrušov vzhledem ke svému postavení povýšen na městys  

a postupně byl připojen k Velké Ostravě (1941). S postupným úpadkem průmyslu  

a v důsledku dlouhodobé ekologické zátěže způsobené přítomností chemických závodů  

a kamenouhelných dolů, se význam Hrušova začal vytrácet, stejně jako jeho obyvatelé. 

Pomyslným posledním hřebíkem byla pro Hrušov povodeň v roce 1997. Podoba části 

obvodu je zachycena na obrázku č. 3. Z následků povodní se obvod již nevzpamatoval 

(Vojvodíková, 2013). 

 
Obrázek 3 Pohled na část Hrušova během povodně v roce 1997 (www.povodnefoto.cz) 

Pohled na současný Hrušov nám napovídá, že se již nejedná o důležitou ostravskou 

čtvrť. Z pohledu brownfield managera se jedná o obrovský periferní brownfield. Jinde 

minoritní romská komunita je zde majoritou, což se značně podepisuje na vzhledu celého 

obvodu a přístupu občanů města Ostravy k tomuto obvodu.  

3.3      Limity využití území 

Limity využití území jsou jedním z nejdůležitějších ukazatelů pro investory, kteří 

potřebují podrobné informace o daném území. Tyto informace jsou klíčové pro 

rozhodování, zda je oblast perspektivní či není a jestli se vyplatí do daného záměru 

investovat. Limitem daného území je téměř vše, co jej ovlivňuje, můžeme zde zařadit např. 

dopravní dostupnost, úroveň občanské vybavenosti apod. 
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3.3.1 Sociodemografické podmínky 

Při plánování realizace znovuvyužití brownfieldu je potřeba zohlednit  

i sociodemografické podmínky jako je složení obyvatelstva či jeho vzdělanost. Tato data 

jsou uvedena v textové části územního plánu města Ostravy, konkrétně v odůvodnění 

územního plánu. 

Ze statistického šetření, které bylo zveřejněno k 1.1.2018, vyplývá, že v Ostravě je 

288 882 lidí, přičemž ve věku 0-14 let - 40 150 lidí a  ve věku 15 a více let - 248 732 lidí 

(www.ostrava.cz). Podle územně analytických podkladů správního obvodu statutárního 

města Ostravy je jasné, že obyvatelstvo v Ostravě stárne, což přineslo demografické změny 

ve městě.  

 Obecně nepříznivých výsledků dosahuje Moravskoslezský kraj také v oblasti 

vzdělanosti. To však není dáno tím, že by v kraji byla špatná úroveň středního či vysokého 

školství, nýbrž tím, že se absolventům vysokých škol nedostává dobrých pracovních 

nabídek a kraj opouští.  Z tohoto důvodu kraj dlouhodobě patří ke krajům s nižší úrovní 

vzdělanosti. Ostrava se pohybuje, co se týče podílu osob s ukončeným vysokoškolským 

vzděláním v populaci ve věku 15 a více let, poměrně nízko. Podíl těchto obyvatel zde činí 

14,4% (2014) (www.czso.cz). Lidé odchází za vzděláním i prací do jiných měst, což 

ovlivňuje i průměrná měsíční mzda v Moravskoslezském kraji, která patří k těm nižším 

v porovnání s ostatními kraji. Za zmínku stojí stále klesající nezaměstnanost v kraji, která 

k 13.4.2018 činí 5,36% (www.czso.cz). 

Jedním z důležitých sociodemografických faktorů je také kriminalita. Ostrava je 

v popředí, co se týče počtu trestných činů na 1000 obyvatel (52 trestných činů/1000 

obyvatel) - data za rok 2014 (www.czso.cz). 

Poslední statistiky říkají, že v Ostravě dochází k úbytku obyvatel, což je trendem 

posledního desetiletí. Ubývá hlavně obyvatel produktivního věku, kteří se stěhují za práci 

do jiných měst ČR, případně do zahraničí (www.czso.cz). 
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3.3.2 Dopravní infrastruktura  

Z hlediska dopravní infrastruktury jsou obě čtvrti velmi dobře dostupné. Jak 

Přívozem, tak Hrušovem vede dálnice D1. Přívoz je na dálnici napojen silnicí I. třídy č. 56, 

která ho přímo napojuje i na sousední čtvrti (např. Ludgeřovice, Petřkovice, Moravská 

Ostrava či Vítkovice). Hrušov je na dálnici napojen silnicí II. třídy č. 647, která ho přímo 

propojuje s Přívozem a dále napojuje na další čtvrti města (např. Mariánské hory, Nová 

Ves, Zábřeh). Co se týče místních komunikací, je Přívoz bohatší než Hrušov. Součástí 

Přívozu je také četná síť tratí a zastávek MHD, kterou zde zastupují autobusy, trolejbusy  

i tramvaje, a tak je přeprava osob nejen v obvodu, ale i v návaznosti na okolní obvody, 

bezproblémová. V Hrušově je MHD zajištěna autobusovou a trolejbusovou tratí, které 

pokrývají přepravu osob v obydlených zónách (www.mapy.cz). 

Oběma obvody prochází železniční trať, přičemž v Přívoze se nachází Hlavní 

nádraží. Přítomnost nádraží je výhodná pro obě čtvrti z hlediska dopravy osob.  

Podrobnější popis dopravní a také technické infrastruktury je součástí 

charakteristiky jednotlivých brownfieldů v kapitole 5. Sestavení databáze. 

3.3.3 Občanská vybavenost 

Z map (www.mapy.cz) lze vyčíst, že  v Přívoze je občanská vybavenost dostačující. 

Nachází se zde řada mateřských a základních škol, Střední škola obchodní a lidová 

konzervatoř. Správní budovy v Přívoze zastupují pobočky Policie České republiky, Archiv 

města Ostravy, pošta, Centrum sociálních služeb Ostrava a Agentura ochrany přírody  

a krajiny ČR – Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří. Nalezneme zde jak obchody 

s potravinami, tak pár specializovaných obchodů jako např. prodejnu stavebních materiálů, 

kancelářských potřeb či prodejnu železničních modelů. Sport zde zastupuje Tělocvičná 

jednota Sokol Přívoz, komplexní fitness středisko Performance Power Center  

a Tělovýchovná jednota Jiskra Ostramo. Je zde i řada restauračních a ubytovacích zařízení. 

Součástí tohoto obvodu je také lékárna, knihovna, Výzkumný ústav vodohospodářský T. 

G. Masaryka, Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Centrum pro volný čas  

a pomoc mládeži či Armáda spásy. 
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Hrušov je z hlediska občanské vybavenosti značně chudší. Nachází se zde dvě 

mateřské školy, pošta, dva obchody s potravinami a jedno restaurační a ubytovací zařízení.  

Oba obvody a jejich občanská vybavenost jsou zaznačeny na přiložené mapě na 

obrázku č. 4.  

 
Obrázek 4 Mapa občanské vybavenosti Přívozu a Hrušova (www.mapy.cz, upravenou autorkou, 2018) 

3.3.4 Širší vztahy a vazby 

V odůvodnění územního plánu Ostravy je vyzdvihnuta výhodná pozice tohoto 

metropolitního města. Ostrava je jedním z 5 jádrových měst Ostravské sídelní regionální 

aglomerace, ve které je současně největším a určujícím sídlem – centrem. Mimo jádrová 

města (Opava, Havířov, Karviná, Frýdek-Místek) má Ostrava přímou návaznost také na 

města jako je např. Hlučín, Bohumín, Orlová, Český Těšín či Třinec. Detailnější návaznost 

Ostravy na okolí je zaznamenána na přiložené mapě (obrázek č. 5). Důležitá je také vazba 

mezi Ostravou a Polskem, které je vzdálené pouze 10 km severně od městského centra. 
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Obrázek 5 Mapa širších vztahů a vazeb Ostravy (www.mapy.cz, upravenou autorkou, 2018) 

Z mapy na obrázku č. 6 lze vyčíst, že Přívoz s Hrušovem spolu vzájemně sousedí  

a hranice mezi nimi je dána řekou Ostravicí. Na severu sdílí Přívoz své hranice 

s Petřkovicemi, na severozápadě s Lhotkou, na jihozápadě s Mariánskými horami a na jihu 

s Moravskou Ostravou. Hrušov na severní straně sousedí s Koblovem a Vrbicemi, na 

východní straně s Heřmanicemi a na jihu sdílí hranice s Muglinovem. 
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Obrázek 6 Mapa sousedních obvodů Přívozu a Hrušova (www.geoportal.gov.cz, upravenou autorkou, 2018) 
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4 METODIKA – AKTUALIZACE A ROZŠÍŘENÍ DATABÁZE 

COBRAMAN 

Použitá metodika je nástrojem k dosažení cílů stanovených autorkou. Hlavním 

cílem práce je aktualizace a rozšíření databáze COBRAMAN o brownfieldy nacházející se 

v ostravských čtvrtích Přívoz a Hrušov. Dílčími cíly jsou:  

- Pasportizace brownfieldů v Přívoze a Hrušově. 

- Shrnutí všech dostupných informací o brownfieldech v Přívoze a Hrušově. 

- Vyplnění karet jednotlivých brownfieldů a jejich umístění na web projektu 

COBRAMAN. 

- Vlastní fotodokumentace všech vybraných lokalit. 

- Vytvoření interaktivní mapy zahrnující studované brownfieldy v programu 

ArcGIS. 

4.1  Výběr území a následná pasportizace 

Pro pasportizaci brownfieldů byly zvoleny ostravské části Přívoz a Hrušov. Území 

bylo vybráno záměrně, jelikož se jedná o obvody, jejichž význam se v rámci města Ostravy 

v průběhu nezastavitelného vývoje razantně změnil a je zde předpoklad výskytu značného 

množství brownfieldů. Výhodou pro pasportizaci je také umístění těchto čtvrtí, které spolu 

vzájemně sousedí. Ačkoliv katastrální území Ostrava – Přívoz bylo zmapováno v rámci 

diplomové práce Ing. Markéty Helingerové v roce 2016, je z důvodu neustálé změny počtu 

brownfieldů žádoucí jeho aktualizace. 

Na samotnou pasportizaci a tedy práci budoucích brownfield manažerů připravují 

studenty Evropské školy pro technické znovuvyužití brownfields již zmiňované 

workshopy. V praxi tyto workshopy probíhají po dobu dvou dní, přičemž první den 

probíhá terénní průzkum předem zvolených lokalit. Po příchodu k dané lokalitě se zaměří 

GPS souřadnice okrajových bodů brownfieldu. Následuje prohlídka a fotodokumentace 

okolí, a pokud to bezpečnost dovoluje, tak i vnitřních prostor objektu. V průběhu prohlídky 

se popisuje vzhled a technický stav objektu. Na základě těchto viditelných znaků  

a vlastního uvážení je pak brownfield zařazen do skupiny A, B, C nebo D dle CABERNET 
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klasifikace, která brownfieldy rozlišuje na základě jejich ekonomické životaschopnosti 

(tato klasifikace je blíže popsána v podkapitole 4.3.2).  

Druhý den workshopu probíhá v počítačové učebně a zjištěné informace 

z terénního průzkumu se rozšiřují o informace zjistitelné z katastru nemovitostí, územního 

plánu, z výkresu limitů využití území a webových stránek Ministerstva životního prostředí, 

konkrétně Systému evidence kontaminovaných míst (dále jen SEKM).  

Po vzoru těchto workshopů probíhala také pasportizace lokalit popsaných v této 

závěrečné práci. 

4.2  Vyplnění karet a reportů a jejich umístění na web projektu 

COBRAMAN 

Stránky projektu COBRAMAN nabízí možnost zobrazení jak karty daného 

brownfieldu, tak celého reportu k vybrané lokalitě. V kartách jsou informace stručnější  

a v reportech naopak obsáhlejší a jedná se o tyto informace:  

1) Project name / Localization (Název projektu a lokalizace) 

2) Basic information about site (Základní informace o lokalitě) 

První dvě kategorie zahrnují základní charakteristiku brownfieldu – jeho přesnou 

adresu včetně kraje a státu, GPS souřadnice a stručný popis objektu. 

3) Brownfield card (karta brownfieldu) 

Karta brownfieldu zahrnuje vymezení celkové plochy brownfieldu včetně 

přilehlých pozemků a vymezení zastavěné plochy. Poskytuje údaje o majiteli a předchozím 

i současném využití. Součástí karty jsou také informace, o jaký typ brownfieldu se jedná 

(průmyslový, armádní apod.), zda je objekt napojen na technickou infrastrukturu (elektřina, 

plyn, voda apod.), jestli je brownfield zatížen kontaminací a jaká je vzdálenost objektu od 

hlavních komunikačních uzlů (silnice, železnice, letiště) a velkých měst.  

4) Detailed project descriptions (podrobný popis projektu) 

Tato kategorie je věnovaná návrhu na možné znovuvyužití brownfieldu. Pokud 

takový projekt existuje, zde jsou popsány jednotlivé části záměru jako např. cíle projektu, 
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předpokládaná doba realizace či finanční plán včetně zdrojů financování. Součástí je také 

mapový podklad v podobě výřezu z katastrální mapy. 

5) Best practices in different disciplines (osvědčené postupy v různých oblastech) 

6) Specific project's tools (konkrétní nástroje projektu) 

7) Source of information (zdroj informací) 

V těchto částech reportu je možné sdílet a specifikovat postupy či nástroje použité 

při realizaci projektu znovuvyužití brownfieldu.  

8) Contact (kontakt) 

9) Graphics (fotografie) 

Spolu s fotografiemi by v této části neměl chybět také mapový podklad dané 

lokality. Nejčastěji bývá používán výřez z katastrální mapy. 

Po sepsání a sumarizaci těchto informací následuje jejich překlad do anglického 

jazyka, uložení dokumentů do formátu PDF a jejich nahrání na web, kde jsou následně 

zpřístupněny veřejnosti.  
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Obrázek 7 Ukázka karty brownfieldu 

4.3  Sumarizace faktorů ovlivňujících znovuvyužití přívozských a 

hrušovských brownfieldů 

Možnost revitalizace brownfieldů je ovlivněna řadou faktorů a omezení jako je 

např. územní plán, informace z katastru nemovitostí, výše zmíněné limity využití území 

(viz kapitola 3.3), kontaminace či ekonomická životaschopnost jednotlivých brownfieldů. 

Pro investory jsou tyto informace sumarizovány do karet brownfieldů zařazených 

v databázi. 



Bc. Lenka Haasová: Databáze brownfieldů v Přívoze a Hrušově 

2018                                                                                                                                    33 

 

4.3.1 Územní plán Přívozu a Hrušova 

Územní plán je v problematice regenerace brownfieldů jedním z omezení pro 

potencionální investory. Dle územního plánu má každá plocha odlišné využití, které je 

dáno řadou specifických podmínek (např. přiměřený rozvoj všech městských funkcí, jejich 

vzájemná koordinace a zlepšování funkčních vazeb mezi bydlením, zaměstnáním či 

občanskou vybaveností, ekologicky vyvážené a esteticky přitažlivé životní prostředí apod.) 

a charakterem území. Tyto podmínky brání možnému střetu vzájemně si odporujících 

činností a požadavků na uspořádání a využití území. Dle vhodnosti je využití každého 

území rozděleno na: 

 hlavní využití – definuje, jaké by mělo být dominantní využití území, 

 přípustné využití – využití, která podmiňují nebo doplňují hlavní využití, 

 podmíněné přípustné využití – stanovuje podmínky pro umístění staveb, zařízení či 

změnu využití pozemků, které nesmí být v rozporu s hlavní funkcí území, 

 nepřípustné využití – využívání, které nelze v daném území realizovat. Odporuje 

hlavnímu a přípustnému využití (ÚP Ostrava, 2017). 

Na území ostravských částí Přívozu a Hrušova jsou dle grafické a textové části 

územního plánu Ostravy vymezeny tyto plochy rozdílného využití území: 

Plochy bydlení – jedná se především o pozemky bytových a rodinných domů. Dále 

tato kategorie zahrnuje pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 

občanského vybavení či pozemky veřejných prostranství. Jsou rozděleny na bydlení 

v rodinných domech a bydlení v bytových domech. Hlavní využití – rodinné a bytové 

domy. Přípustné využití – např. zahrady, provozní a hospodářské zázemí rodinných domů 

a zahrad (altány, skleníky, bazény apod.), základní občanské vybavení mimo zařízení 

obchodu (např. školy, školky, zdravotnická, sociální či sportovní zařízení), dopravní  

a technická infrastruktura, veřejné plochy zeleně a vodní plochy. Podmíněné přípustné 

využití – např. sběrné dvory, sakrální stavby a stavby určené k náboženským účelům či 

stavby a zařízení pro reklamu, informaci a propagaci. Nepřípustné využití – veškeré 

činnosti, stavby a zařízení, jež nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným 

využitím (ÚP Ostrava, 2017). 
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Plochy smíšené obytné – zahrnují pozemky staveb pro bydlení, pozemky 

občanského vybavení, veřejného prostranství a pozemky související veřejné dopravní  

a technické infrastruktury. Součástí jsou pouze pozemky staveb a zařízení, nenarušující 

okolí (hluk, emise, zápach apod.). Dělí se na plochy smíšené obytné – bydlení a občanské 

vybavení a plochy smíšené obytné – bydlení a služby. Hlavní využití – bytové a rodinné 

(izolované i řadové) domy, budovy zajišťující potřeby obyvatel (obchody, služby, úřady 

apod.). Přípustné využití – např. provozní zázemí staveb a zařízení uvedených v hlavním 

využití, dopravní a technická infrastruktura, veřejné prostory a plochy zeleně. Podmíněné 

přípustné využití – např. bytové a rodinné domy, nadzemní a podzemní garáže, výroba, 

obchod a služby. Nepřípustné využití – veškeré činnosti, stavby a zařízení nesouvisející 

s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím (ÚP Ostrava, 2017). 

Plochy rekreace – řadí se zde pozemky staveb pro rodinnou rekreaci či pozemky 

staveb související s rekreací (občanské vybavení, veřejné prostranství, koupaliště, tábořiště 

atd.). Dělí se na sport, volný čas, volný čas – ZOO, individuální rekreace – chaty  

a individuální rekreace – zahrady, přičemž řešené území zahrnuje pouze kategorii sport. 

Hlavní využití ploch pro sport – budovy, zařízení a plochy pro sportovní a rekreační 

aktivity, specifické plochy pro technické sporty (např. střelnice, areály pro motokros, psí 

cvičiště). Přípustné využití ploch pro sport – provozní zázemí staveb a zařízení 

souvisejících s hlavním využitím, dopravní a technická infrastruktura, veřejné plochy  

a plochy zeleně, vodní plochy a protipovodňová opatření. Podmíněné přípustné využití 

ploch pro sport – byty majitelů a správců sportovních zařízení, stavby a zařízení pro 

reklamu, informaci a propagaci. Nepřípustné využití ploch pro sport – veškeré činnosti, 

stavby a zařízení, jež nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 

(ÚP Ostrava, 2017). 

Plochy občanského vybavení – jedná se o pozemky staveb a zařízení občanského 

vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, 

kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Hlavní využití – budovy, zařízení a plochy 

sloužící k zajištění potřeb obyvatel. Přípustné využití – např. provozní zázemí staveb  

a zařízení uvedených v hlavním využití, dopravní a technická infrastruktura (komunikace, 

cyklostezky, inženýrské sítě), veřejné prostory, veřejná zeleň a vodní plochy. Podmíněné 

přípustné využití – např. bytové domy související s občanským vybavením (např. koleje  
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a internátní zařízení středních a vysokých škol), samostatné objekty občanského vybavení, 

byty majitelů a správců daných zařízení, stavby a zařízení pro reklamu, informaci  

a propagaci. Nepřípustné využití – veškeré činnosti, stavby a zařízení, které nesouvisí 

s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím (ÚP Ostrava, 2017). 

Plochy veřejných prostranství – řadí se zde stávající a navrhované pozemky 

dílčích druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické 

infrastruktury či občanského vybavení. Jsou rozděleny na veřejná prostranství, hřbitovy  

a parky, přičemž v řešeném území se hřbitov nenachází. Hlavní využití ploch veřejných 

prostranství a parků – plochy sloužící ke každodenní relaxaci, setkávání a shromažďování 

obyvatel (např. parkově upravené plochy, vodní plochy, náměstí, pěší zóny). Přípustné 

využití ploch veřejných prostranství a parků – provozní zázemí související se zařízením  

a plochami v hlavním využití, doplňující občanské vybavení a provozní zázemí (dětská 

hřiště, veřejná WC), dopravní a technická infrastruktura. Podmíněné přípustné využití 

ploch veřejných prostranství a parků – stavby a zařízení pro sezónní kulturní a společenské 

akce, technická infrastruktura, objekty pro údržbu. Nepřípustné využití – veškeré činnosti, 

stavby a zařízení nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 

(ÚP Ostrava, 2017). 

Plochy výroby a skladování – představují např. plochy pro těžbu, hutnictví, těžké 

strojírenství, chemii, sklady, zemědělské stavby a pozemky související veřejné 

infrastruktury. Rozlišují se na lehký průmysl a těžký průmysl. Hlavní využití – budovy, 

zařízení a plochy lehkého průmyslu (např. válcovny, slévárny a strojírny) či těžkého 

průmyslu (např. výroba železa, těžba nerostů, ocelárny). Přípustné využití – např. provozní 

zázemí staveb a zařízení zahrnutých v hlavním využití (šatny, umývárny, služby apod.), 

dopravní a technická infrastruktura, veřejné prostory, zeleň a vodní plochy. Podmíněné 

přípustné využití – např. ubytovny pro zaměstnance či občanské vybavení sloužící 

zaměstnancům (obchody, administrativa apod.). Nepřípustné využití – veškeré činnosti, 

stavby a zařízení, jež nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 

(ÚP Ostrava, 2017). 

Plochy smíšené výrobní – lehký průmysl a občanské vybavení – jedná se  

o plochy, které prochází postupnou přeměnou z výroby na občanské vybavení. Hlavní 

využití – budovy, zařízení a plochy nejen lehkého průmyslu, ale také sloužící k zajištění 
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potřeb obyvatel. Přípustné využití – např. provozní zázemí staveb zařazených v hlavním 

využití, dopravní a technická infrastruktura či veřejné prostory, veřejná zeleň a vodní 

plochy. Podmíněné přípustné využití – byty správců daných zařízení. Nepřípustné využití 

– veškeré činnosti, stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím (ÚP Ostrava, 2017). 

Plochy přírodní – jsou v územním plánu rozděleny na lesy, louky, krajinnou zeleň 

a ochrannou zeleň, přičemž řešené území nezahrnuje louky. Hlavní využití – např. plochy 

určené k plnění funkce lesa, plochy trávních porostů, zeleň vysoká, střední, nízká, vodní 

toky. Přípustné využití – např. provozní a hospodářské zázemí ploch uvedených v hlavním 

využití, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, relaxační a rekreačně-sportovní 

zařízení (např. loděnice, hřiště), naučné stezky, kondiční dráhy, lanová centra. Podmíněné 

přípustné využití – např. ekologická a informační centra, protipovodňová opatření. 

Nepřípustné využití – např. ukládání odpadů či veškeré činnosti, stavby a zařízení 

nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím (ÚP Ostrava, 

2017). 

Plochy vodní a vodohospodářské – plochy sloužící k stabilizaci přírodního 

prostředí, rekreaci či chovu ryb. Hlavní využití – vodní plochy a toky. Přípustné využití – 

např. stavby a zařízení sloužící k ochraně přírody a krajiny, doprovodná zeleň vodních 

toků a ploch, dopravní a technická infrastruktura. Podmíněné přípustné využití – např. 

stavby spojené s rekreací a cestovním ruchem (např. přístaviště, mola, loděnice) či 

technická zařízení (malé vodní elektrárny). Nepřípustné využití – veškeré činnosti, stavby 

a zařízení, jež nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím (ÚP 

Ostrava, 2017). 

Plochy dopravní infrastruktury – dle územního plánu se dělí na plochy 

pozemních komunikaci (včetně tramvajového pásu), plochy železniční dopravy, plochy 

tramvajové dopravy a plochy ostatní dopravy. Hlavní využití – plochy, zařízení a budovy 

pro silniční, tramvajovou či železniční dopravu (např. vozovny). Přípustné využití – např. 

provozní zázemí, dopravní a technická infrastruktura, plochy travních porostů  

a protipovodňová opatření. Podmíněné přípustné využití – např. stavby a zařízení pro 

reklamu, informaci a propagaci, občanské vybavení pro veřejnost (např. obchody, služby), 
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plochy travních porostů. Nepřípustné využití – veškeré činnosti, stavby a zařízení, jež 

nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím (ÚP Ostrava, 2017). 

Plochy technické infrastruktury – tyto plochy slouží a zajištění technického 

vybavení a zázemí, jež souvisí s provozem jednotlivých druhů technické infrastruktury. 

Patří zde např. zásobování elektřinou, plynem, teplem a vodou či telekomunikace  

a kanalizace. Hlavní využití – zařízení, plochy a budovy určené pro technickou 

infrastrukturu (např. rozvodny, vodárny, vodojemy). Přípustné využití – např. zázemí 

provozů, dopravní a technická infrastruktura. Podmíněné přípustné využití – byty majitelů 

a správců daného zařízení. Nepřípustné využití – veškeré činnosti, stavby a zařízení, které 

nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím (ÚP Ostrava, 2017). 

Plochy rekultivační – slouží k uložení odpadu z těžby či jiné průmyslové výroby  

a nepoužitelných složek komunálního odpadu s následnou rekultivací dané plochy na 

plochu lesní. Zahrnují skládky průmyslového a komunálního odpadu – rekultivace les  

a skládky průmyslového odpadu – technická rekultivace. Hlavní využití – plochy  

a zařízení, jež byly nebo ještě jsou využívány k uložení odpadu z těžby, průmyslové 

výroby či neupotřebitelných složek komunálního odpadu. Současně je cílem tyto plochy 

následně upravit zalesněním. Přípustné využití – např. provozní zázemí, technická  

a dopravní infrastruktura či vodohospodářská zařízení. Podmíněné přípustné využití – není 

vymezeno. Nepřípustné využití – veškeré činnosti, stavby a zařízení, které nesouvisí se 

stanoveným hlavním a přípustným využitím (ÚP Ostrava, 2017). 

Územní plán Přívozu a Hrušova je zobrazen na obrázku č. 8. U každého 

brownfieldu bude určeno jeho využití dle územního plánu. 
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Obrázek 8 Výřez území přívozu a Hrušova z územního plánu Ostravy (www.mapy2.ostrava.cz, upraveno 

autorkou, 2018) 

4.3.2  Hodnocení ekonomické životaschopnosti brownfieldů – CABERNET 

klasifikace 

Pro regeneraci brownfieldů je zásadní zhodnocení ekonomické životaschopnosti 

daných lokalit, která tento proces značně ovlivňuje. Na samotnou životnost brownfieldů 

působí řada faktorů měnících se v průběhu času. Ekonomický stav lokalit může být 

ovlivněn přímými i nepřímými výdaji na regeneraci, předpokládanými příjmy či 

návratností investice. Dále jej ovlivňují typy financování a s tím spojená finančními rizika 

či jakékoliv změny dohod mezi vlastníkem pozemku a investorem nebo obcí (CABERNET 

Coordination Team, 2006). 

Určení a zjištění těchto faktorů může pomoci při volbě strategie vedoucí k zlepšení 

nejen již zmiňované ekonomické životaschopnosti, ale také celkového stavu brownfieldu. 

Obrázek č. 9 znázorňuje závislost vlivu ekonomického stavu jednotlivých kategorií  

A-B-C-(D) modelu na výnosnost investice (CABERNET Coordination Team, 2006). 
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Obrázek 9 Ekonomické úrovně A-B-C-(D) modelu (CABERNET Coordination Team, 2006, upraveno 

autorkou, 2018) 

Kategorizace brownfieldů pomahají pochopit, jaké problémy jednotlivé lokality 

představují. V rešeršní části jsou popsána různá dělení brownfieldů, které se rozlišují např. 

dle jejich původního využití, velikosti, zastavěnosti, struktuře vlastnictví atd. Nejdůležitější 

je porozumění, jaký rozvojový potenciál má jednotlivý brownfield. Rozdělení brownfieldů 

do kategorií je hlavním projevem snahy zjistit, jakou šanci na nové využití mají. 

Kategorizace projektu CABERNET dělí brownfieldy na ty, které k regeneraci nepotřebují 

veřejné peníze (kategorie A), ty, které je možno regenerovat za soukromé peníze a míň 

veřejných peněz (kategorie B) a ty, které k regeneraci vyžadují větší obnos z různých 

veřejných zdrojů (např. spolufinancování EU) (kategorie C) (Bergatt Jackson, Bergatt, 

Votoček, 2010). 

Brownfieldy kategorie A jsou atraktivní a soukromý trh je sám absorbuje. Nesou 

málo problémů (např. nejsou kontaminované či výrazně omezené z hlediska ÚP apod.), 

mají dobrou polohu a jednoduché vlastnictví. Veřejná pomoc u těchto brownfieldů se týká 

pouze podpory v koordinaci a propagaci, což znamená pomoc např. s plánováním či 

urychlením daných povolení (Bergatt Jackson, Bergatt, Votoček, 2010). 

V kategorii B jsou brownfieldy, které mají určité množství atraktivity, ale zároveň 

jsou nositeli řady problémů. Soukromá investice do těchto brownfieldů nemá dostatečnou 

návratnost, a tak je potřebná podpora také z veřejných zdrojů. Veřejná podpora u těchto 
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lokalit znamená snahu o co nejlevnější a nejvhodnější přeměnu brownfieldu typu B na 

brownfield typu A, o který se následně postará nemovitostní trh sám (Bergatt Jackson, 

Bergatt, Votoček, 2010). 

Kategorie C zahrnuje brownfiely, které jsou špatně přístupné a umístěné mimo 

komerční plochy. Pro tento typ není předpokládané nové využití a to i proto, že jsou ve 

stavu, kdy investice do regenerace nemůže být zisková. Jejich přítomnost může blokovat 

budoucí rozvoj obce. S přiměřenou podporou veřejných zdrojů je možné vybrané 

brownfieldy této kategorie přeměnit na brownfieldy typu B, avšak pro tyto kroky je 

nezbytný nějaký zásadní společenský důvod. Při rozhodování o regeneraci těchto lokalit 

veřejnými prostředky pomáhá cost-benefit analýza (analýza nákladů a výnosů), která může 

vykázat nesporné společenské přínosy. Výsledky analýzy tak můžou podpořit regeneraci,  

a to i přes malou finanční návratnost investice (Bergatt Jackson, Bergatt, Votoček, 2010). 

Bergatt Jackson, Bergatt a Votoček (2010) rozšířili kategorizaci o kategorii D, 

která představuje rizikové brownfieldy. Rizika, která jsou spjata s těmito lokalitami, 

mohou být různého původu a jsou nebezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí. Stav 

budov tohoto typu může být tak špatný, že hrozí jejich zřícení na veřejné prostranství. 

Z ekologického hlediska mohou ohrožovat pozemní a podzemní vody např. výskytem 

černých skládek odpadu apod. Odstranění rizik spojených s těmito brownfieldy vyžaduje 

vysoké finanční náklady z veřejných prostředků. 

 
Obrázek 10 A-B-C-(D) model (CABERNET Coordination Team, 2006, upraveno autorkou, 2018) 
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Každý z brownfieldů, zařazených do databáze, bude klasifikován podle této 

kategorizace (viz obrázek č. 10). 

4.3.3 Informace z katastru nemovitostí 

Pro vytvoření karty brownfieldu jsou informace z katastru nemovitostí nezbytné. 

Skrz nahlížení do katastru nemovitostí je možné zjistit vybrané údaje o parcelách, stavbách 

a jednotkách (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných v katastru nemovitostí v České 

republice. Vyhledávat lze přímo na mapě či zadáváním konkrétních údajů. Při hledání 

(např. parcely či stavby) je nutné v aplikaci specifikovat obec a katastrální území, ve 

kterém se parcela či stavba nachází. U vyhledávání parcel je pak potřeba vybrat, o jaký 

druh parcely se jedná a zadat její číslo (viz obrázek č. 11). U vyhledávání staveb je 

následně potřeba zvolit typ stavby a zadat její číslo. Po zadání těchto specifik nám aplikace 

zobrazí veškeré informace o pozemku jako je např. parcelní číslo, obec, katastrální území, 

výměra, typ parcely, druh pozemku, adresa, vlastníci či způsoby ochrany. Součástí je také 

zobrazení daného pozemku či objektu na katastrální mapě. Velkým pozitivem, zvlášť pro 

tvorbu databáze brownfieldů, je, že nahlížení do katastru nemovitostí je volně přístupné 

všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné 

(www.nahlizenidokn.cuzk.cz). 

 
Obrázek 11 Ukázka strany aplikace nahlížení do katastru nemovitostí (www.nahlizenidokn.cuzk.cz) 
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4.3.4 Kontaminace 

Dalším z faktorů, které ovlivňují možnost znovuvyužití jednotlivých brownfieldů je 

kontaminace, neboli znečištění prostředí škodlivými látkami. Při tvorbě databáze, jejíž 

součástí je sumarizace veškerých zjistitelných informací o daných lokalitách, slouží 

k zjištění, zda se jedná o kontaminované území či nikoliv, Systém evidence 

kontaminovaných míst (dále jen SEKM). Tento systém zaštiťuje Ministerstvo životního 

prostředí ČR a slouží k evidenci, sledování a posuzování kontaminovaných míst, 

potencionálně kontaminovaných míst a lokalit s ekologickou újmou. Data uvedená 

v SEKM jsou také jednou z částí územně analytických podkladů dle stavebního zákona 

(www.sekm.cz). 

Pro přístup do systému je nutná registrace na webových stránkách www.sekm.cz. 

Registrovaný uživatel může do této databáze nahlížet a vyhledávat dané lokality pomocí 

různých specifik (viz obrázek č. 12). Hledané lokality jsou následně zobrazeny v tabulce se 

stručnými informacemi, jako je např. identifikace zátěže, název lokality, kraj, katastr, či 

aktuálnost záznamu. Poslední sloupec tabulky nabízí možnost Detail, po jejímž výběru se 

zobrazí detailní informace o lokalitě. Pro investici do dané lokality je kontaminace 

rozhodující. I potencionální riziko může značně ovlivnit šanci na budoucí regeneraci dané 

plochy. 

U každého z brownfieldů, zařazených do databáze, bude zjištěno, zda se v SEKM 

nachází či nikoliv. 

 
Obrázek 12 Ukázka možnosti vyhledávání lokalit v SEKM (www.sekm.cz) 
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4.3.5 Další faktory ovlivňující znovuvyužití brownfieldů 

Mezi další faktory, které mají vliv na možnou regeneraci brownfieldů, můžeme 

zahrnout např. majetkoprávní vztahy, náklady na regeneraci, cenu pozemku a nemovitosti, 

různá omezení pro ochranu přírody a krajiny či polohu v rámci města/státu.  

Dle Institutu pro udržitelný rozvoj sídel (dále jen IURS) je znovuvyužití ovlivněno 

umístěním a schopností trhu brownfieldy absorbovat, bariérami rozvoje, 

kategorií/velikostí/časem, motivací a zájmem soukromé sféry, zkušenostmi z oblasti 

marketingu, zda je projekt přijatelný pro banku a dostupností dotací a podpůrných 

programů. 

IURS stanovuje také překážky bránící regeneraci brownfieldů, kterými jsou: 

 nadbytečnost na trhu s nemovitostmi,  

 vlastnické problémy, 

 nevhodné funkční využití, 

 okolní brownfieldy, 

 nedostatečná komunikace, nedostatek strategické vize,  

 předpokládané ekologické zátěže, 

 nedostatečná informovanost majitele a investora,  

 nedostatečná informovanost developera a konzultanta,  

 nedostatečná informovanost samospráv a institucí, 

 nedostatečný objem prostředků (www.iurs.cz). 

4.4  Vytvoření interaktivní mapy s brownfieldy v Přívoze a Hrušově 

K vytvoření interaktivní mapy byl použit program ArcGIS. V tomto geografickém 

informačním systému se pracuje s prostorovými daty. Program může data vytvářet  

a spravovat, ale dokáže je také analyzovat, najít v nich nové vztahy a vše přehledně 

vizualizovat. Výsledky programu mohou mít formát tradiční mapy, ale také interaktivní 

aplikace či přehledného reportu (www.arcdata.cz). 

Pro závěrečnou práci byly použity mapy poskytnuté Českým úřadem 

zeměměřickým a katastrálním (dále jen ČÚZK). Následně byly mapy nahrány do 
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programu ArcGIS jako podklad, na který byly formou polygonů zanášeny identifikované 

brownfieldy z Přívozu a z Hrušova (viz obrázek č. 13). Ke všem brownfieldům byla 

následně přidána volba otevření hypertextového odkazu v podobě pdf souboru 

s informacemi a fotografiemi dané lokality. Pro spuštění projektu interaktivní mapy 

s brownfieldy v Přívoze a Hrušově je nezbytné, k přiloženému souboru připojit dané vrstvy 

– Data, Zabaged_polohopis, Zabaged_vyskopis, ZM10 a Ortofoto (viz obrázek č. 14). 

Všechny tyto vrstvy jsou v souřadnicovém systému S-JTSK. Také složka s pdf soubory 

musí být připojena k souboru s projektem, aby byly hypertextové odkazy zobrazeny. 

Projekt interaktivní mapy s brownfieldy v Přívoze a Hrušově je součástí přílohové části 

diplomové práce. 

 
Obrázek 13 Ukázka značení brownfieldů formou polygonů 

(Mapový podklad, Český úřad zeměměřičský a katastrální, 

upraveno autorkou, 2018) 
 

Obrázek 14 Vrstvy projektu interaktivní 

mapy (autorka, 2018) 
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5 SESTAVENÍ DATABÁZE 

Tato kapitola shrnuje veškeré informace o brownfieldech, které budou zařazeny do 

databáze na webu projektu COBRAMAN. 

K určení rozloh, vyměření zastavěných ploch a zjištění vlastníků byly použity 

webové stránky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, konkrétně mapová 

aplikace nahlížení do katastru nemovitostí (nahlizenidokn.cuzk.cz), která je blíže popsána 

v podkapitole 4.3.3. Informace týkající se využití území byly zjištěny z územního plánu 

Ostravy (viz podkapitola 4.3.1), konkrétně z Mapového portálu Statutárního města Ostravy 

(mapy2.ostrava.cz). Napojení jednotlivých lokalit na technickou infrastrukturu bylo 

zjištěno z územně analytických podkladů pro správní obvod Statutárního města Ostravy 

(gisova.ostrava.cz). K určení dopravního napojení a dostupnosti jednotlivých lokalit bylo 

použito měření na webu Mapy.cz. U lokalit, u kterých byla zjištěná kontaminace, tudíž 

byly uvedeny v SEKM, byly použity informace právě z tohoto webu - www.sekm.cz, který 

je blíže popsán v podkapitole 4.3.4. Pro zařazení brownfieldů do kategorií byla použita 

klasifikace CABERNET, která je blíže popsána v podkapitole 4.3.2, a zkušenosti autorky. 

5.1  Brownfieldy v Přívoze 

Podkapitola zaměřená na bližší popis brownfieldů nacházejících se v katastrálním 

území Ostrava – Přívoz. 

5.1.1 Cihlový dům na ulici Mariánskohorská 

Architektonicky zajímavá dvoupatrová budova s podkrovím, nacházející se 

v bezprostřední blízkosti ulice Mariánskohorská. Objekt má rozbitá okna a částečně 

opadanou omítku. Jeho podoba je zachycena na obrázcích č. 15, 16 a 17 (větší varianty 

obrázků v přílohové části jako obrázky č. 1 – 3). Budova je nejspíš podsklepená, přičemž 

sklepní okna jsou zazděná. Vchod a okna v zadní části budovy jsou opatřeny mřížemi. 

K zadní části budovy přiléhá plechový přístřešek a nádvoří. Situace je znázorněna na 

výřezu z katastrální mapy na obrázku č. 18 (větší varianta obrázku v přílohové části jako 

obrázek č. 4). Celková plocha brownfieldu činí 0,66 ha a zastavěno je přibližně 480 m
2
. 

V minulosti se nejspíš jednalo o budovu občanské vybavenosti. Dle územního plánu je 
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brownfield zařazen do ploch smíšených – bydlení a občanské vybavení. Lokalita je ve 

vlastnictví společnosti MOLENDO s.r.o. Z hlediska dopravní dostupnosti je objekt velmi 

dobře přístupný. Nachází se v bezprostřední blízkosti silnice II. třídy č. 647, ze které vede 

k objektu nezpevněná cesta. Od Hlavního nádraží Ostrava je objekt vzdálen méně než 1 

km, 3,1 km od dálnice D1 a 25 km od Letiště Leoše Janáčka. Co se týče technické 

infrastruktury, dle limitů využití území je objekt zcela zasíťován. Lokalita je bez zjevné 

kontaminace a není v SEKM. Dle CABERNET klasifikace lze objekt označit jako typ B, 

avšak stav vnitřních prostor není znám, jelikož je objekt nepřístupný. Výměna oken a nová 

fasáda by objektu dopomohla k přeřazení na typ A, u kterého je větší pravděpodobnost 

využití. Budova by mohla být využita k bydlení.  

 
Obrázek 15 Budova na ulici Mariánskohorská zleva 

(foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 16 Pohled na budovu na ulici 

Mariánskohorská zprava (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 17 Pohled na budovu ze zadní části 

(foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 18 Výřez z katastrální mapy domu na ulici 

Mariánskohorská (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno 

autorkou, 2018) 

 

5.1.2 Dvě budovy na ulici Chopinova 12 

 Pozemku o rozloze 0,078 ha dominuje třípatrová obytná budova tvaru „L“. Fasáda 

s historickými architektonickými prvky na pár místech odpadá. Okna budovy jsou 
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zastaralá. Podoba budovy je zachycena na obrázcích č. 19 a 20 (větší varianty obrázků 

v přílohové části jako obrázky č. 5 a 6). Budova je podsklepená. Přízemní patro kdysi 

zabíraly obchody, po kterých zde zbylo pár cedulí a nápisů, další dvě patra sloužila nejspíš 

k bydlení. Na boční straně budovy je umístěn reklamní billboard (viz obrázek č. 21 - větší 

varianta obrázku v přílohové části jako obrázek č. 7). Druhá budova na pozemku je bez 

oken a s opadanou omítkou (viz obrázek č. 22 - větší varianta obrázku v přílohové části 

jako obrázek č. 8). Nádvoří mezi objekty je nepřístupné. Situace je znázorněna na výřezu 

z katastrální mapy na obrázku č. 23 (větší varianta obrázku v přílohové části jako obrázek 

č. 9). Zastavěná plocha činí přibližně 570 m
2
. Obě budovy i pozemek jsou ve vlastnictví 

dvou fyzických osob. Dle územního plánu se jedná o plochy smíšené – bydlení a občanské 

vybavení. Z hlediska technické infrastruktury jsou dle limitů využití území brownfieldy 

zcela zasíťovány. Vzhledem k návaznosti na další objekty je napojení na technickou 

infrastrukturu logické. Dopravní dostupnost a napojení objektů na komunikace je velmi 

dobrá. Dominantní budova se nachází bezprostředně u silnice č. 647, na kterou je napojena 

místní komunikace lemující budovu z druhé strany. K menší budově vede ze silnice II. 

třídy č. 647 nezpevněná cesta. Objekty jsou vzdálené necelý 1 km od Hlavního nádraží 

Ostrava, 3,4 km od dálnice D1 a 25 km od Letiště Leoše Janáčka. Lokalita je bez zjevné 

kontaminace a nenachází se v SEKM. Z hlediska CABERNET klasifikace byla lokalita 

zařazena do skupiny B. Rekonstrukce v podobě výměny oken a nové fasády by mohla vést 

k využití větší obytné budovy. Menší objekt by bylo lepší zbourat. Nádvoří mezi objekty 

by po úpravě mohlo sloužit jako zahrada pro nájemníky bytů. 

 
Obrázek 19 Pohled na čelní stranu objektu na 

ulici Chopinova (foto autorka, 2018) 

 

 
Obrázek 20 Pohled na celou budovu na ulici Chopinova 

(foto autorka, 2018) 
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Obrázek 23 Výřez z katastrální mapy domu na ulici Chopinova (nahlizenidokn.cuzk.cz, 

upraveno autorkou, 2018) 

 

5.1.3 Bývalý autobazar 

Menší budova a vybetonovaná plocha po bývalém autobazaru se nachází na 

pozemku o rozloze 0,112 ha. Budova má zdevastovaná okna i dveře a její podoba je 

zachycena na obrázku č. 25 (větší varianta obrázku v přílohové části jako obrázek č. 11). 

Zastavěné území činí 55 m
2
 a situaci přibližuje výřez z katastrální mapy na obrázku č. 26 

(větší varianta obrázku v přílohové části jako obrázek č. 12). Plocha pro zaparkovaná auta 

je prorostlá trávami a malými dřevinami. Celý pozemek je oplocen (viz obrázek č. 24 - 

větší varianta obrázku v přílohové části jako obrázek č. 10). Dle územního plánu se jedná o 

plochy smíšené – bydlení a občanské vybavení. Objekt i pozemek jsou ve vlastnictví dvou 

fyzických osob, a to s polovičním podílem. Vzhledem k dostatečné blízkosti budovy 

k obytným domům je předpokládáno napojení objektu na technickou infrastrukturu. Limity 

využití území toto napojení potvrzují a objekt by měl být zcela zasíťován. Lokalita není 

uvedena v SEKM, ale vzhledem k působení autobazaru nemůže být znečištění škodlivými 

látkami vyloučeno. Pozemek se nachází na rohu mezi ulicemi Mariánskohorská (silnice II. 

 
Obrázek 21 Budova na ulici Chopinova z boční 

strany (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 22 Pohled na oba objekty na ulici Chopinova ze 

zadní části (foto autorka, 2018) 
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třídy č. 647) a Jirská, na kterou je napojen příjezdovou cestou. Od Hlavního nádraží 

Ostrava je brownfield vzdálen necelý 1 km, od dálnice D1 3,1 km a od Letiště Leoše 

Janáčka 23,4 km. Z hlediska napojení na dopravní infrastrukturu je tedy dobře přístupný. 

Dle CABERNET klasifikace se jedná o brownfield typu B. Nejvhodnější by bylo budovu 

zbourat, plochu zbavit zeleně a využít ji jako parkoviště pro obyvatele přilehlých domů. 

Druhou variantou je plochu zazelenit. 

 
Obrázek 24 Bývalý autobazar (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 25 Pohled na přiblíženou 

budovu bývalého autobazaru (foto 

autorka, 2018) 

 
Obrázek 26 Výřez z katastrální mapy - bývalý autobazar (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno autorkou, 2018) 

 

5.1.4 Bytový dům na ulici Jungmannova 

Dvoupatrový bytový dům s podkrovím na pozemku o rozloze 0,03 ha. Fasáda  

i okna domu jsou v dobrém stavu. Objekt je podsklepený a v zadní části se nachází 

balkony ke každému z bytů. Dům je zachycen na obrázcích č. 27 a 28 (větší varianty 

obrázků v přílohové části jako obrázky č. 13 a 14). K pozemku patří i malé zatravněné 

nádvoří, přičemž zastavěná plocha činí přibližně 227 m
2
. Na dům navazuje další bytový 

dům. Celá situace je znázorněna na výřezu z katastrální mapy na obrázku č. 29 (větší 

varianta obrázku v přílohové části jako obrázek č. 15). Z hlediska územního plánu se jedná 

o plochy smíšené – bydlení a občanské vybavení. Budova i přilehlý pozemek jsou ve 
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vlastnictví Statutárního města Ostravy. Dle limitů využití území je objekt zcela zasíťován. 

Objekt není v SEKM a jeho kontaminace není předpokládaná. Dům je v bezprostřední 

blízkosti ulice Jungmannova a jeho dopravní dostupnost je dobrá. Od silnice I. třídy č. 56 

je vzdálen necelých 1,7 km, od Hlavního nádraží Ostrava necelých 500 m, 3,5 km od 

Dálnice D1 a 24 km od Letiště Leoše Janáčka. Brownfield je z hlediska CABERNET 

klasifikace zařazen do kategorie B. Nejvhodnějším řešením by bylo ponechat objekt 

k bydlení. Úprava v podobě nové fasády a oken by domu prospěla a zvýšila by zájem 

možných nájemníků.  

 
Obrázek 27 Čelní pohled na bytový dům na ulici 

Jungmannova (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 28 Dům na ulici Jungmannova ze zadní 

strany (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 29 Výřez z katastrální mapy - dům na ulici Jungmannova (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno autorkou, 

2018) 

 

5.1.5 Prodejní prostory na ulici Nádražní 

Opuštěné prodejní prostory v přízemích budov, které lemují ulici Nádražní, vedoucí 

k Hlavnímu nádraží Ostrava. Některé budovy jsou v patrech využity k bydlení a některé 
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jsou opuštěné celé (viz obrázky č. 30 – 37 - větší varianty obrázků v přílohové části jako 

obrázky č. 16 – 23). Plocha identifikovaných 10 brownfieldů činí 0,468 ha, z čehož je 

zastavěno 2834 m
2
. Situace je znázorněna na výřezu z katastrální mapy na obrázku č. 38 

(větší varianta obrázku v přílohové části jako obrázek č. 24). Dle územního plánu spadají 

všechny objekty pod plochy smíšené – bydlení a občanské vybavení. Každý objekt má 

jiného vlastníka a jedná se jak o fyzické či právnické osoby, tak o Statutární město 

Ostrava. Jedna z budov, konkrétně budova, v jejímž přízemí byla v minulosti drogerie, je 

kulturní památkou. Dle limitů využití území jsou všechny objekty zcela zasíťovány. 

V SEKM se nenachází žádný z objektů a kontaminace zde není ani předpokládána. 

Z hlediska dostupnosti a dopravního napojení jsou všechny objekty velmi dobře přístupné. 

Ulice Nádražní vede k Hlavnímu nádraží Ostrava, kde končí. Z druhé strany ulice navazuje 

na silnici II. třídy č. 647. Od dálnice je ulice vzdálena přibližně 3,2 km a od Letiště Leoše 

Janáčka 23,7 km. Tento „rozlézající se“ brownfield je, dle CABERNET klasifikace, 

zařazen do kategorie B. Ačkoliv jsou budovy v dobrém stavu a jsou dobře dostupné, na 

jejich chátrání a nevyužívání se podepsalo postavení celého obvodu v rámci města. Jejich 

možné znovuvyužití je nepravděpodobné. 

 
Obrázek 30 Pohled na dva z brownfieldů na ulici 

Nádražní (foto autorka, 2018) 
Obrázek 31 Čelní pohled na jeden z brownfieldů na 

ulici Nádražní (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 32 Opuštěné prodejní prostory na ulici 

Nádražní (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 33 Brownfield na ulici Nádražní (foto 

autorka, 2018) 
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Obrázek 34 Pohled na přední stranu jednoho z 

brownfieldů na Nádražní ulici (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 35 Další z brownfieldů na ulici Nádražní 

(foto autorka, 2018) 

   
Obrázek 36 Bývalé prodejní prostory na ulici Nádražní 

(foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 37 Opuštěné prostory po herně na ulici 

Nádražní (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 38 Výřez z katastrální mapy - brownfieldy na ulici Nádražní (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno 

autorkou, 2018) 

 

5.1.6 Bývalé krizové centrum 

Dvoupatrová budova bývalého krizového centra s podkrovím. Budova ve tvaru „U“ 

je v dobrém technickém stavu a je podsklepená. V patře budovy je terasa se zábradlím. 

Podoba budovy je zachycena na obrázku č. 39 a 40 (větší varianty obrázků v přílohové 

části jako obrázky č. 25 a 26). Brownfield zabírá 513 m
2
 a celková plocha i s pozemkem 

činí 0,089 ha. Situaci přibližuje výřez z katastrální mapy na obrázku č. 41 (větší varianta 

obrázku v přílohové části jako obrázek č. 27). V části přízemních prostor sídlí prodejna 
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autobaterií a zbytek objektu je prázdný. Dle územního plánu se jedná o plochy smíšené – 

bydlení a občanské vybavení. Objekt i přilehlý pozemek jsou ve vlastnictví Statutárního 

města Ostravy. Z hlediska technické infrastruktury je dle limitů využití území objekt 

napojen na veškeré inženýrské sítě. Budova ani pozemek není v SEKM a vzhledem 

k minulému využití i současnému stavu není kontaminace předpokládána. Objekt se 

nachází na konci ulice Nádražní, na kterou je napojen příjezdovou cestou. Budova je v 

bezprostřední blízkosti Hlavního nádraží Ostrava. Od dálnice D1 je vzdálena přibližně 3,5 

km a od Letiště Leoše Janáčka 24,3 km. Ačkoliv je budova v dobrém stavu a je velmi 

dobře dostupná, z hlediska CABERNET klasifikace byla zařazena do kategorie B, a to 

vzhledem ke svému umístění nejen v obvodu, ale i v rámci města. V budově by mohla najít 

sídlo nějaká menší firma či další prodejna. 

 
Obrázek 39 Pohled na bývalé krizové centrum 

(foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 40 Bývalé krizové centrum z čelní strany (foto 

autorka, 2018) 

 
Obrázek 41 Výřez z katastrální mapy - bývalé krizové centrum (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno autorkou, 

2018) 
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5.1.7 Budova u trati na ulici Zákrejsova 

Dvoupatrová budova v bezprostřední blízkosti železniční trati. Budova je v dobrém 

stavu. Na některých místech je omítka odpadlá, jinde zničená vlhkostí, jak je možno vidět 

na obrázku č. 42 a 43 (větší varianty obrázků v přílohové části jako obrázky č. 28 a 29). 

Objekt je nepřístupný a zcela opuštěný, přízemní okna jsou zabezpečena mřížemi. Obrázek 

č. 44 (větší varianta obrázku v přílohové části jako obrázek č. 30) zachycuje dřevinami 

zarostlou část budovy ze strany trati. Budova zabírá plochu o 212 m
2
 a prostorová situace 

je znázorněna na výřezu z katastrální mapy na obrázku č. 45 (větší varianta obrázku 

v přílohové části jako obrázek č. 31). V minulosti se pravděpodobně jednalo o jednu 

z administrativních budov Českých drah, v jejichž vlastnictví je i dnes. Podle územního 

plánu spadá objekt pod plochy železniční dopravy. Z hlediska technické infrastruktury je 

dle limitů využití území budova částečně zasíťována. V SEKM stavba není evidována. 

Dopravní napojení objektu není moc dobré. I když se nachází 1,3 km od silnice I. třídy č. 

56, není dobře přístupný. Od Hlavního nádraží Ostrava je budova vzdálena necelý 1 km, 

od dálnice D1 přibližně 2,6 km a od Letiště Leoše Janáčka 24,3 km. Dle CABERNET 

klasifikace se jedná o brownfield typu C, kterému by prospěla oprava vnějších a možná  

i vnitřních prostor a výměna oken. Jako využití se nabízí skladové prostory. 

 

 
Obrázek 42 Pohled na přední stranu objektu na 

ulici Zákrejsova (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 43 Budova u trati na ulici Zákrejsova (foto 

autorka, 2018) 
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Obrázek 44 Objekt na ulici Zákrejsova ze strany 

trati (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 45 Výřez z katastrální mapy s budovou na ulici 

Zákrejsova (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno autorkou, 

2018) 

 

5.1.8 Bývalé pracoviště VŠB na ulici Zákrejsova 

Třípatrová budova bývalého pracoviště Vysoké školy báňské je v dobrém stavu. 

Podoba objektu je zachycena na obrázku č. 46 (větší varianta obrázku v přílohové části 

jako obrázek č. 32). Na budovu navazují z obou stran další budovy. Plocha brownfieldu 

činí 438 m
2
. K budově nepřiléhá žádný pozemek či nádvoří, což je zřetelné z výřezu 

z katastrální mapy na obrázku č. 47 (větší varianta obrázku v přílohové části jako obrázek 

č. 33). Dle územního plánu se řadí mezi plochy smíšené – bydlení a občanské vybavení. 

Budova je ve vlastnictví Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Dle limitů 

využití území je objekt napojen na veškeré inženýrské sítě. V SEKM není budova uvedena 

a kontaminace není vzhledem k minulému využití přepokládaná. Budova se nachází 

v bezprostřední blízkosti cesty a od hlavní komunikace, silnice I. třídy č. 56, je vzdálena 

necelý 1 km. K Hlavnímu nádraží Ostrava je to necelý 1 km, k dálnici D1 přibližně 3 km a 

k Letišti Leoše Janáčka 24 km. Z hlediska CABERNET klasifikace se jedná o brownfield 

typu B, ačkoliv není známý stav vnitřních prostor. Budova by mohla být využita ihned, 

avšak její umístění v obvodě Přívoz znovuvyužití komplikuje. 
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Obrázek 46 Pohled na budovu bývalého 

pracoviště VŠB (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 47 Výřez z katastrální mapy s budovou bývalého 

pracoviště VŠB (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno autorkou, 

2018) 

 

5.1.9 Bytový dům na ulici Chopinova 5 

Třípatrová budova bydlení a občanské vybavenosti. Budova je v dobrém 

technickém stavu a zabírá 188 m
2
. Přízemní patro sloužilo jako obchodní prostor, další dvě 

patra jako byty, z nichž jeden je obsazen. Podoba domu je zachycena na obrázku č. 48 

(větší varianta obrázku v přílohové části jako obrázek č. 34). Na objekt navazují z obou 

stran další budovy. Dle územního plánu se jedná o plochu smíšenou – bydlení a občanské 

vybavení. Budova je ve vlastnictví fyzické osoby. Z hlediska technické infrastruktury je 

dům zcela zasíťován a nenachází se v SEKM. Kontaminace není vzhledem k minulému 

využití i současnému stavu předpokládaná. Dopravní napojení a dostupnost objektu je 

dobrá. Dům se nachází v bezprostřední blízkosti cesty, přičemž přímo před domem jsou 

parkovací místa. Situace je znázorněna na výřezu z katastrální mapy na obrázku č. 49 

(větší varianta obrázku v přílohové části jako obrázek č. 35). Od silnice II. třídy č. 647 je 

dům vzdálen necelých 500 m, od Hlavního nádraží Ostrava necelý 1 km, od dálnice D1 

přibližně 3,3 km a od Letiště Leoše Janáčka 25,1 km. Dle CABERNET klasifikace se 

jedná o brownfield typu B. Dům nevyžaduje z hlediska úprav výraznější zásah, ale jeho 

využití brání umístění v rámci města. 
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Obrázek 48 Bytový dům na ulici 

Chopinova 5 (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 49 Výřez z katastrální mapy - bytový dům na ulici Chopinova 5 

(nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno autorkou, 2018) 

 

5.1.10 Bývalé pracoviště Slezského zemského muzea 

Třípatrová budova bývalého Slezského zemského muzea. Okna i fasáda opuštěného 

domu jsou v dobrém stavu. Přízemní okna jsou zamřížovaná a objekt je zabezpečen proti 

vstupu. Podoba budovy je zachycena na obrázku č. 50 (větší varianta obrázku v přílohové 

části jako obrázek č. 36). Na dům navazují z obou stran další domy. Objekt je na pozemku 

o rozloze 0,014 ha, z čehož je zastavěno přibližně 95 m
2
. K zadní straně domu přiléhá 

zatravněná plocha, což lze vidět na výřezu z katastrální mapy na obrázku č. 51 (větší 

varianta obrázku v přílohové části jako obrázek č. 37). Podle územního plánu se jedná o 

plochu smíšenou – bydlení a služby. Budova je ve vlastnictví České Republiky, přičemž 

právo na hospodaření má Slezské zemské muzeum. Budova je, co se týče inženýrských 

sítí, zcela zasíťována. Nenachází se v SEKM a kontaminace zde není ani předpokládaná. 

Budova je z hlediska dopravní dostupnosti a napojení, dobře přístupná. Od silnice I. třídy 

č. 56 je budova vzdálena necelý 1 km, od Hlavního nádraží Ostrava 1,3 km, od dálnice D1 

2,1 km a od Letiště Leoše Janáčka 26,5 km. Z hlediska CABERNET klasifikace je 

brownfield zařazen do kategorie B. Ačkoliv je budova v ucházejícím stavu, vzhledem 

k jejímu umístění v rámci města u ní není velký předpoklad k opětovnému využití. Jako 

nejlepší varianta se jeví úprava vnitřních prostor na byty. 
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Obrázek 50 Budova bývalého 

pracoviště Slezského zemského muzea 

(foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 51 Výřez z katastrální mapy - bývalé pracoviště Slezského 

zemského muzea (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno autorkou, 2018) 

 

5.1.11 Bývalé Střední odborné učiliště obchodní 

Členitá budova bývalého Středního odborného učiliště obchodního. Fasáda, okna i střecha 

budovy jsou zachovalé. Podoba brownfieldu je zachycena na obrázcích č. 52, 53 a 54 

(větší varianty obrázků v přílohové části jako obrázky č. 38, 39 a 40). Budova i přilehlé 

pozemky jsou oploceny. Pozemek, na kterém se bývalá škola nachází, má rozlohu 0,189 

ha, z čehož je 1475 m
2
 zastavěno. Budova a dvě okolní parcely (512/7, 512/8) jsou ve 

vlastnictví firmy Vinci Invest s.r.o., třetí parcela (512/2) je ve vlastnictví Statutárního 

města Ostravy. Situace je znázorněna na výřezu z katastrální mapy na obrázku č. 55 (větší 

varianta obrázku v přílohové části jako obrázek č. 41). Dle územního plánu se jedná o 

plochy smíšené – bydlení a služby. Objekt je dle limitů využití území zcela zasíťován. 

Brownfield není v SEKM a kontaminace zde není ani předpokládaná. Z hlediska 

dopravního napojení je objekt dobře přístupný. Nachází se 1,4 km od silnice I. třídy č. 56, 

1,9 km od Hlavního nádraží Ostrava, 2,3 km od dálnice D1 a 25,7 km od Letiště Leoše 

Janáčka. Dle CABERNET klasifikace se jedná o brownfield typu A. Brownfield by mohl 

bez výraznějších úprav najít nové využití např. jako sídlo nějaké firmy, která by velké 

prostory školy mohla využít jak ke skladování, tak k administrativě. 
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Obrázek 52 Budova bývalého Středního odborného 

učiliště obchodního (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 53 Čelní pohled na bývalé učiliště (foto 

autorka, 2018) 

 
Obrázek 54 Pohled z boční strany na bývalé učiliště 

(foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 55 Výřez z katastrální mapy - budova bývalého 

Středního odborného učiliště obchodního 

(nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno autorkou, 2018) 

 

5.1.12 Torzo rodinného domu na ulici Palackého 

Pozemek s částí obvodové stěny rodinného domu o rozloze 0,051 ha. Zastavěná 

plocha činí přibližně 10 m
2
. Pozůstatky po domě jsou v havarijním stavu, jak je vidět na 

obrázku č. 56 (větší varianta obrázku v přílohové části jako obrázek č. 42). Plocha zarůstá 

náletovými dřevinami. Zahrada za domem je také nevyužívaná. Prostorová situace je 

zřetelná z výřezu z katastrální mapy na obrázku č. 57 (větší varianta obrázku v přílohové 

části jako obrázek č. 43). Z hlediska územního plánu se jedná o plochu smíšenou – bydlení 

a služby. Vlastnické vztahy brownfieldu jsou komplikované. Majetek je rozdělen mezi 

firmy BUDOUCNOST INVEST s.r.o. a Zlaté stáří s.r.o. a jednu fyzickou osobu. Dle 

územně analytických podkladů by měl být brownfield napojen na veškeré inženýrské sítě, 

avšak vzhledem ke stavu budovy by v případě regenerace bylo potřeba tato napojení 

zkontrolovat. V SEKM se objekt nenachází. Dopravní dostupnost brownfieldu je dobrá. 

Nachází se v obytné části přímo u silnice. K silnici I. třídy č. 56 je to necelý 1 km, k dálnici 

D1 2,1 km, k Hlavnímu nádraží Ostrava 1,5 km a k Letišti Leoše Janáčka 26,7 km. 
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Brownfield je podle CABERNET klasifikace zařazen do kategorie D. Pro znovuvyužití 

plochy by bylo nejvhodnější odstranit pozůstatky po domě a území vyčistit od dřevin. Na 

pozemku by pak mohl být vystavěn nový dům nebo by mohl být využit jako zahrada. 

 
Obrázek 56 Pohled na torzo rodinného domu na 

ulici Palackého (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 57 Výřez z katastrální mapy - torzo rodinného 

domu na ulici Palackého (nahlizenidokn.cuzk.cz, 

upraveno autorkou, 2018) 

 

5.1.13 Bytový dům na ulici Dobrovského 24 

Dvoupatrový bytový dům s oplocenou zahradou na pozemku o rozloze 0,032 ha. 

Zastavěná plocha činí 142 m
2
. Na některých místech je odpadlá omítka, okna jsou 

v dobrém stavu (viz obrázky č. 58 a 59 - větší varianty obrázků v přílohové části jako 

obrázky č. 44 a 45). V objektu je obydlen jeden z bytů, zbytek je dlouhodobě prázdný. 

Budova navazuje na další bytový dům. Situace je znázorněna na výřezu z katastrální mapy 

na obrázku č. 60 (větší varianta obrázku v přílohové části jako obrázek č. 46). Podle 

územního plánu se jedná o plochu smíšenou – bydlení a služby. Objekt je ve vlastnictví 

fyzické osoby. Dle limitů využití území je objekt jen částečně zasíťován. V SEKM není 

budova evidována a kontaminace zde není ani předpokládaná. Z hlediska dopravní 

dostupnosti je objekt dobře přístupný. Dům se nachází v obytné části v bezprostřední 

blízkosti cesty. Od silnice I. třídy č. 56 je vzdálen necelý 1 km, od dálnice D1 2 km, od 

Hlavního nádraží Ostrava 1,6 km a od Letiště Leoše Janáčka 26,8 km. Podle klasifikace 

skupiny CABERNET se jedná o brownfield typu B. Není potřeba výraznějších úprav 

k jeho znovuvyužití. V případě tohoto brownfieldu je největší problémem vylidňování 

obvodu Přívoz. Menší úpravy v podobě nové fasády či výměny oken by domu prospěly a 

byly plusem pro potencionální obyvatele. 
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Obrázek 58 Čelní pohled na bytový dům na ulici 

Dobrovského 24 (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 59 Pohled ze strany na bytový dům na ulici 

Dobrovského 24 (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 60 Výřez z katastrální mapy - budova na ulici Dobrovského 24 (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno 

autorkou, 2018) 

 

5.1.14 Bytový dům na ulici Dobrovského 28 

Dvoupatrový bytový dům na pozemku o rozloze 0,054 ha. Dům má opadanou 

omítku, převážně v přízemním patře a kolem oken. Okna jsou plastová. Objekt je 

podsklepen. Podoba domu je zachycena na obrázcích č. 61 a 62 (větší varianty obrázků 

v přílohové části jako obrázky č. 47 a 48). Zastavěná plocha činí 306 m
2
. Za domem je 

menší zahrada. Celou situaci znázorňuje výřez z katastrální mapy na obrázku č. 63 (větší 

varianta obrázku v přílohové části jako obrázek č. 49). Podle územního plánu se jedná o 

plochu smíšenou – bydlení a služby. Objekt i pozemek jsou ve vlastnictví jedné fyzické 

osoby. Z limitů využití území vyplývá, že je budova napojena na všechny inženýrské sítě. 

Kontaminace zde není předpokládaná a lokalita není uvedena v SEKM. Z hlediska 

dopravního napojení je objekt dobře přístupný. Nachází se v bezprostřední blízkosti cesty 

v obytné části. Od silnice I. třídy č. 56 je vzdálen necelý 1 km, od dálnice D1 2 km, od 

Hlavního nádraží Ostrava 1,6 km a od Letiště Leoše Janáčka 26,8 km. Z hlediska 

CABERNET klasifikace byl brownfield zařazen do kategorie B. Objekt by i nadále mohl 
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sloužit k bydlení. K jeho regeneraci by přispěla úprava fasády a výměna dveří. Podoba 

vnitřních prostor není známa, jelikož je objekt zabezpečen proti vstupu.  

 
Obrázek 61 Objekt na ulici Dobrovského 28 (foto 

autorka, 2018) 

 
Obrázek 62 Pohled na objekt na ulici Dobrovského 

28 (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 63 Výřez z katastrální mapy - dům na ulici Dobrovského 28 (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno 

autorkou, 2018) 

 

5.1.15 Dům na ulici Božkova 37 

Opuštěný dvoupatrový dům s menší zahradou. Dům je na pozemku o rozloze 0,012 

ha, z čehož je zastavěno 92 m
2
. Fasáda, okna i střecha jsou v ucházejícím stavu. Podobu 

domu znázorňuje obrázek č. 64 (větší varianta obrázku v přílohové části jako obrázek č. 

50). Dům je pravděpodobně podsklepen. Stav vnitřních prostor domu není známý, protože 

je nepřístupný. Na dům přímo navazuje další objekt. Situace je zobrazena na výřezu 

z katastrální mapy (viz obrázek č. 65 - větší varianta obrázku v přílohové části jako 

obrázek č. 51). Územní plán označuje lokalitu jako plochu smíšenou – bydlení a služby. 

Objekt je ve vlastnictví Ostravských opraven a strojíren s.r.o. Dle limitů využití území je 

objekt jen částečně zasíťován, chybí napojení na plynovod a elektrickou energii, avšak 

vzhledem k umístění domu v obydlené části, je předpokládáno možné napojení na všechny 

inženýrské sítě. U domu není předpokládaná kontaminace a není uveden v SEKM. 
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Dopravní napojení domu je dobré. V rámci obytné části se dům nachází v bezprostřední 

blízkosti cesty a od silnice I. třídy č. 56 je vzdálen 1,1 km. Od dálnice D1 je objekt vzdálen 

2,5 km, od Hlavního nádraží Ostrava 2 km a od Letiště Leoše Janáčka 27,1 km. Podle 

CABERNET klasifikace se jedná o brownfield typu B. Ačkoliv není potřeba výraznějších 

úprav objektu, umístění v obvodě Přívoz jeho využití nepřispívá.  

 
Obrázek 64 Dům na ulici Božkova 37 ze strany 

cesty (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 65 Výřez z katastrální mapy - dům na ulici 

Božkova 37 (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno autorkou, 

2018) 

 

5.1.16 Dům na ulici Božkova 39 

Zastaralý dvoupatrový dům na pozemku o rozloze 0,03 ha. Budova zabírá 212 m
2
. 

Celá situace je zaznačena na výřezu z katastrální mapy na obrázku č. 68 (větší varianta 

obrázku v přílohové části jako obrázek č. 54). Omítka je na některých místech odpadlá a 

v přízemní části je napadena plísní. Střecha domu je v dobrém stavu. Podoba domu je 

zachycena na obrázcích č. 66 a 67 (větší varianty obrázků v přílohové části jako obrázky č. 

52 a 53). Dům je nejspíš podsklepen. Objekt je opuštěný, nepřístupný a přímo navazuje na 

vedlejší dům. V minulosti byl využíván k bydlení. V územním plánu je využití 

charakterizováno jako plocha smíšená – bydlení a služby. Budova je ve vlastnictví 

Ostravských opraven a strojíren s.r.o. Z hlediska technické infrastruktury má budova dle 

limitů využití území přístup pouze k vodě a kanalizaci, ale vzhledem k jejímu umístění 

v obytné části je předpokládáno možné napojení na veškeré inženýrské sítě. Na lokalitě 

není zjištěná, ani předpokládaná kontaminace. Dům je vzdálen 1,1 km od silnice I. třídy č. 

56, 2,5 km od dálnice D1, 1,9 km od Hlavního nádraží Ostrava a 27,1 km od Letiště Leoše 

Janáčka. Dopravní napojení objektu je tedy dobré. Z hlediska CABERNET klasifikace lze 
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obytnou budovu zařadit do kategorie B. Objektu by prospěla oprava izolace základů 

vzhledem k zjištěné plísni, dále oprava fasády a výměna oken.  

 
Obrázek 66 Pohled na dům na ulici Božkova 39 z 

čela (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 67 Dům na ulici Božkova 39 (foto autorka, 

2018) 

 
Obrázek 68 Výřez z katastrální mapy - dům na ulici Božkova 39 (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno autorkou, 

2018) 

 

5.1.17 Rodinný dům s garáží na ulici Božkova 41 

Rodinný dům s garáží v havarijním stavu. Dům má vybitá okna a obitou omítku. 

Domu chybí dveře i garážová vrata. V interiéru jsou vyrvané kabely ze zdi a pokoje jsou 

plné odpadů mnoha druhů. Stav domu je zachycen na obrázcích č. 69 a 71 (větší varianty 

obrázků v přílohové části jako obrázky č. 55 a 57). Před domem a garáží vzniká skládka 

odpadu, kterou je možné vidět na obrázku č. 70 (větší varianta obrázku v přílohové části 

jako obrázek č. 56). Dům navazuje na vedlejší objekt a na garáž domu navazují další 

garáže. Za domem je nevyužitá zahrada. Celková plocha činí 0,024 ha, z čehož je 

zastavěno 155 m
2
. Prostorové uspořádání je znázorněno na výřezu z katastrální mapy na 

obrázku č. 72 (větší varianta obrázku v přílohové části jako obrázek č. 58). Dle územního 
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plánu se jedná o plochu smíšenou – bydlení a služby. Objekt je ve vlastnictví jedné fyzické 

osoby. Napojení na technickou infrastrukturu je pouze částečné. V SEKM není budova 

evidovaná. Dopravní napojení objektu je dobré. Dům je blízko silnice I. třídy č. 56 (1,1 

km). Od dálnice D1 je vzdálen 2,3 km, od Hlavního nádraží Ostrava 1,9 km a od Letiště 

Leoše Janáčka 27,1 km. Brownfield byl dle CABERNET klasifikace zařazen do kategorie 

D. jako nejvhodnější varianta se jeví likvidace budovy. 

 
Obrázek 69 Rodinný dům s garáží na ulici Božkova 

41 (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 70 Garáž a skládka odpadu u domu na ulici 

Božkova 41 (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 71 Pohled do domu na ulici Božkova 41 

(foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 72 Výřez z katastrální mapy - dům na ulici 

Božkova 41 (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno 

autorkou, 2018) 

 

5.1.18 Rodinný dům na ulici Božkova 51 

Dvoupatrový rodinný dům se zahradou na pozemku o rozloze 0,036 ha. Dům zabírá 

plochu 104 m
2
. Budova je nejspíš podsklepená a navazuje na vedlejší objekt. Za domem je 

nevyužitá zahrada. Prostorová situace je zaznačena na výřezu z katastrální mapy na 

obrázku č. 75 (větší varianta obrázku v přílohové části jako obrázek č. 61). Před budovou 

vzniká skládka odpadu. Budova je nově omítnuta, ale v přízemním patře je nová fasáda 

značně poničena, jak je možno vidět na obrázcích č. 73 a 74 (větší varianty obrázků 

v přílohové části jako obrázky č. 59 a 60). Okna domu jsou plastová. Zřejmě se bývalý 
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majitel pokoušel o revitalizaci. V současnosti je dle katastru nemovitostí budova ve 

vlastnictví firmy IN realitní a.s., která je sama v likvidaci. Podle územního plánu se jedná o 

plochu smíšenou – bydlení a služby. Pozemek není evidován v SEKM, ale možné 

rozšiřování skládky na pozemku, může vést k jisté kontaminaci lokality. Z technické 

infrastruktury je zde pouze částečné zasíťování, ale vzhledem k umístění domu v obytné 

části by mělo být napojení na veškeré inženýrské sítě dostupné. Dům je vzdálen 1,1 km od 

silnice I. třídy č. 56, 2,4 km od dálnice D1, 1,9 km od Hlavního nádraží Ostrava a 27,1 km 

od Letiště Leoše Janáčka. Dle CABERNET klasifikace se jedná o brownfield typu C. 

 
Obrázek 73 Dům na ulici Božkova 51 (foto autorka, 

2018) 

 
Obrázek 74 Pohled na dům a skládku na ulici 

Božkova 51 (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 75 Výřez z katastrální mapy - dům na ulici Božkova 51 (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno autorkou, 

2018) 

 

5.1.19 Rodinný dům a ruiny na ulici Božkova 53 

Dvoupatrový rodinný dům s ruinami po garáži (viz obrázek č. 78 - větší varianta 

obrázku v přílohové části jako obrázek č. 64) a zahradou ve špatném stavu. Dům má 

zastaralou fasádu a některá z oken jsou vybitá, jak lze vidět na obrázcích č. 76 a 77 (větší 
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varianty obrázků v přílohové části jako obrázky č. 62 a 63). Objekt je obydlen 

nepřizpůsobivými obyvateli, a proto je přístup do něj nebezpečný. Objekt stojí na pozemku 

o rozloze 0,063 ha, z čehož je zastavěno přibližně 213 m
2
. Prostorová situace je 

znázorněna na výřezu z katastrální mapy na obrázku č. 79 (větší varianta obrázku 

v přílohové části jako obrázek č. 65). Podle územního plánu jde o plochy smíšené – 

bydlení a služby. Budova je ve vlastnictví jedné fyzické osoby. Z inženýrských sítí je zde, 

dle limitů využití území, částečné napojení. Lokalita není v SEKM, ale vzhledem k užívání 

stavby nepřizpůsobivými obyvateli není výhledová kontaminace vyloučena. Budova je 

dobře dostupná. Od silnice I. třídy č. 56 je vzdálena necelý 1 km, od dálnice D1 2,2 km, od 

Hlavního nádraží Ostrava 2 km a od Letiště Leoše Janáčka 27 km. Dle CABERNET 

klasifikace se jedná o brownfield typu C. Objekt by se po vystěhování nepřizpůsobivých 

obyvatel a rekonstrukci dal i nadále využívat k bydlení, avšak v současnosti, kdy majitel 

zjevně neřeší stav budovy, je možná regenerace nepravděpodobná. 

 
Obrázek 76 Pohled na dům na ulici Božkova 53 z levé 

strany (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 77 Pohled na dům na ulici Božkova 53 z 

pravé strany (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 78 Detail pozůstatků po garáži 

u domu na ulici Božkova 53 (foto 

autorka, 2018) 

 
Obrázek 79 Výřez z katastrální mapy – dům a ruiny na ulici Božkova 

53 (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno autorkou, 2018) 
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5.1.20 Bývalá rafinerie Ostramo 

Plochy po bývalé rafinerii minerálních olejů zabírají plochu 16,52 ha. Areál je 

rozdělen silnicí I. třídy č. 56 na severovýchodní a jihozápadní část. V menší, 

severovýchodní části od silnice, je 17 budov. Ve větší, jihozápadní části od silnice, se 

nachází přibližně 40 objektů. Zastavěná plocha činí přibližně 27 710 m
2
. Prostorovou 

situaci přibližuje výřez z katastrální mapy na obrázku č. 85 (větší varianta obrázku 

v přílohové části jako obrázek č. 71). Po většině budov zbyly jen ruiny, přičemž ve větší 

části probíhají demoliční a sanační práce. Menší část je zarostlá náletovou vegetací. Celý 

areál je oplocený a nepřístupný. V rámci výuky jsem měla 21.3.2018 možnost tento areál 

navštívit a projít jej za doprovodu odbornice – paní Mgr. Zdenky Szurmanové, která 

exkurzi obohatila odborným výkladem o historii, kontaminaci i dekontaminaci území či 

budoucím využití areálu. 

Podoba areálu je zachycena na obrázcích č. 80 – 83 (větší varianty obrázků 

v přílohové části jako obrázky č. 66 – 69). Dle územního plánu se jedná  

o plochy lehkého průmyslu, plochy k prověření územní studií a plochy přestavby. 

Většinovým vlastníkem je firma Ostravská logistická centrála a.s., pouze dva objekty 

v jihozápadní části jsou ve vlastnictví firmy ICEBERG CONSULTING a.s. Dle územně 

analytických podkladů není areál z hlediska technické infrastruktury zasíťován, ale 

k hranici pozemku je dovedeno napojení na veškeré inženýrské sítě. Areál je evidován 

v SEKM a je zde potvrzená kontaminace ropnými látkami priority A3, což znamená, že 

představuje neakceptovatelné zdravotní riziko. Dle Szurmanové (ústní sdělení, 2018) je 

v menší, severovýchodní oblasti, kontaminace mnohem mírnější, než v části jihozápadní, 

avšak v SEKM se vždy uvádí nejvyšší kontaminace v lokalitě. Dopravní dostupnost a 

napojení areálu je dobré. Příjezdová cesta vedoucí k areálu je přímo napojena na silnici I. 

třídy č. 56. Od Dálnice D1 je plocha vzdálena 2,6 km, od Hlavního nádraží Ostrava 2,4 km 

a od Letiště Leoše Janáčka 25,3 km. Dle CABERNET klasifikace se jedná o brownfield 

typu D. Na exkurzi jsem měla možnost vidět probíhající práce spojené s dekontaminací 

území (viz obrázek č. 84 - větší varianta obrázku v přílohové části jako obrázek č. 70), na 

kterém bude v budoucnu opět průmyslový areál. Sanace jihozápadní, větší části je 

v současnosti v první fázi, ve které se likvidují oleje, zaolejované vody a další náplně 

vyskytující se na lokalitě. Probíhá také demolice chátrajících objektů, jímek či nefunkční 
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kanalizace. Sanace lokality je navržena v několika etapách. Menší, severovýchodní oblast 

už čeká jen na demolici budov a výstavbu nového podniku, jehož výnosy mají částečně 

financovat regeneraci zbývající části areálu (Szurmanová, ústní sdělení, 2018) 

 
Obrázek 80 Pohled na severovýchodní část bývalé 

rafinerie Ostramo (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 81 Pohled na jihozápadní část bývalé 

rafinerie Ostramo (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 82 Pohled na stav severovýchodní části areálu 

Ostramo zevnitř (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 83 Pohled na stav budov jihozápadní části 

areálu Ostramo (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 84 Pohled na probíhající práce v areálu 

Ostramo (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 85 Výřez z katastrální mapy – bývalá 

rafinerie Ostramo (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno 

autorkou, 2018) 

5.1.21 Ulice Přednádraží 

Sociálně vyloučená ulice s jedenácti objekty v havarijním stavu. V lokalitě se 

nachází také ruiny po garážích a vodojem. Domy jsou bez oken a s propadlými patry. Ze 
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střech zůstaly jen skelety. Stav objektů je možno vidět na obrázcích č. 86 – 92 (větší 

varianty obrázků v přílohové části jako obrázky č. 72 – 78). Nebezpečí pádu různých 

materiálů nedovoluje přístup do objektů. Mezi domy jsou betonové cesty prorostlé 

vegetací. V blízkosti jednoho z domů je skládka odpadů, jak lze vidět na obrázku č. 93 

(větší varianta obrázku v přílohové části jako obrázek č. 79). Také vnitřní prostory domů 

jsou plné odpadků a stavebních materiálů. Plocha brownfieldů zabírá 4,226 ha, z čehož je 

zastavěno přibližně 3442 m
2
, a to včetně betonových cest. Prostorová situace je znázorněna 

na výřezu z katastrální mapy na obrázku č. 94 (větší varianta obrázku v přílohové části 

jako obrázek č. 80). Většina parcel je dle katastru nemovitostí ve vlastnictví firmy 

Ostravské opravny a strojírny s.r.o. Malé části jsou pak ve vlastnictví firmy EWRO s.r.o, 

Českých drah a.s. a Statutárního města Ostravy. Ačkoliv v minulosti sloužila lokalita 

k bydlení, v současnosti je v územním plánu vedena jako plocha lehkého průmyslu. Dle 

limitů využití území je lokalita jen částečně zasíťována, ale vzhledem ke stavu celé ulice se 

bezpečné napojení na sítě nepředpokládá a pro regeneraci je nutná jeho kontrola či úprava. 

Území není kontaminováno, ale existující skládka odpadů s sebou může nést určitou 

ekologickou zátěž. Z hlediska dopravní dostupnosti a nepojení je ulice dobře dostupná. Na 

severním konci je napojena na ulici Palackého a na jižním konci navazuje na ulici Na 

Náspu. Od napojení na silnici I. třídy č. 56 je lokalita vzdálena necelý 1 km, od dálnice D1 

2 km, od Hlavního nádraží Ostrava 2,6 km a od Letiště Leoše Janáčka 23,9 km. Podle 

CABERNET klasifikace se jedná o brownfield typu D. Jak napovídá územní plán, je 

nejpravděpodobnější, že objekty v lokalitě budou zlikvidovány a plocha bude využita 

k průmyslu.  

 
Obrázek 86 Pohled na ulici Přednádraží (foto 

autorka, 2018) 

 

 
Obrázek 87 Pohled na objekty na ulici Přednádraží 

(foto autorka, 2018) 
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Obrázek 88 Objekty na ulici Přednádraží (foto autorka, 

2018) 

 

 
Obrázek 89 Jeden z objektů na ulici 

Přednádraží (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 90 Ruiny po garážích na ulici Přednádraží (foto 

autorka, 2018 
 

Obrázek 91 Pohled na vnitřní stav jednoho z 

objektů na ulici Přednádraží (foto autorka, 

2018) 

 

 
Obrázek 92 Pohled na propadlé patro v 

jednom z objektů na ulici Přednádraží 

(foto autorka, 2018) 

 

 
Obrázek 93 Skládka odpadů u jednoho z domů na ulici 

Přednádraží (foto autorka, 2018) 
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Obrázek 94 Výřez z katastrální mapy – ulice Přednádraží (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno autorkou, 2018) 

 

5.1.22 Budova na ulici Křišťanova 

Čtyřpatrová cihlová budova na oploceném pozemku o ploše 0,095 ha. Objekt zabírá 

554 m
2
. Prostorová situace je znázorněna na výřezu z katastrální mapy na obrázku č. 98 

(větší varianta obrázku v přílohové části jako obrázek č. 84). Budova má zamřížovaný 

vchod a okna v přízemí. Omítka je na některých místech odpadlá a u několika oken chybí 

skleněná výplň. Dům je nejspíš podsklepen. Okolí objektu je vyčištěno od odpadků a 

probíhá také likvidace vegetace v okolí. Objekt je zachycen na obrázcích č. 95 – 97 (větší 

varianty obrázků v přílohové části jako obrázky č. 81 – 83). V minulosti se, nejspíš, 

jednalo o správní budovu. Dle územního plánu se jedná o plochu smíšenou – bydlení a 

služby. Objekt i pozemek jsou ve vlastnictví firmy EWRO s.r.o. Z hlediska technické 

infrastruktury je objekt dle limitů využití území jen částečně zasíťován. V SEKM se 

brownfield nenachází a kontaminace zde není ani předpokládaná. Objekt je dobře 

přístupný. K pozemku vede místní komunikace. Od silnice I. třídy č. 56 je vzdálen necelý 

1 km, od dálnice D1 přibližně 2 km, od Hlavního nádraží Ostrava 1,3 km a od Letiště 

Leoše Janáčka 25 km.  Podle CABERNET klasifikace se jedná o brownfield typu B. 

Objekt se nachází v blízkosti průmyslového areálu a po rekonstrukci by mohl opět sloužit 

jako správní budova nějaké firmy. Po výraznější přestavbě by mohla budova sloužit také 

k bydlení. 
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Obrázek 95 Budova na ulici Křišťanova (foto autorka, 

2018) 

 

 
Obrázek 96 Čelní pohled na budovu na ulici 

Křišťanova (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 97 Budova na ulici Křišťanova ze zadní 

strany (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 98 Výřez z katastrální mapy – budova na ulici 

Křišťanova (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno 

autorkou, 2018) 

 

5.1.23 Restaurační zařízení a dva objekty na ulici Fügnerova 1 

Bývalé restaurační zařízení, obytná budova a malý objekt občanské vybavenosti 

v ucházejícím stavu. Restaurace a obytná budova mají vyměněná plastová okna. Omítka 

domů je popraskaná. Stav objektů je zachycen na obrázcích č. 99 – 102 (větší varianty 

obrázků v přílohové části jako obrázky č. 85 – 88). Bývalá restaurace se nachází na rohu, 

v bezprostřední blízkosti cest a na ní navazuje z východní strany obytná budova, na kterou 

navazuje objekt občanské vybavenosti. Za objekty je malá zahrada. Prostorová situace je 

přiblížena na výřezu z katastrální mapy na obrázku č. 103 (větší varianta obrázku 

v přílohové části jako obrázek č. 89). Lokalita zaujímá plochu 0,144 ha, přičemž zastavěno 

je 874 m
2
. V územním plánu je území charakterizováno jako plochy smíšené – bydlení a 

občanské vybavení. Objekty i přilehlý pozemek jsou ve vlastnictví Tělocvičné jednoty 

Sokol Přívoz. Z inženýrských sítí je v územně analytických podkladech zaznamenáno jen 

částečné napojení na technickou infrastrukturu. Kontaminace zde není předpokládaná a 
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lokalita není uvedena v SEKM. Dopravní napojení brownfieldů je dobré. Od silnice I. třídy 

jsou objekty vzdáleny 1,1 km, od dálnice D1 2,4 km, od Hlavního nádraží Ostrava 1,2 km 

a od Letiště Leoše Janáčka 24,5 km. Dle CABERNET klasifikace je lokalita zařazena do 

kategorie B. Objektům by prospěla oprava fasády. Restaurační zařízení by mohlo své 

působení rozšířit i na zahradu. Obytná budova by i nadále mohla sloužit k bydlení. 

V nejmenším objektu by pak mohla být např. večerka. 

 

 
Obrázek 99 Restaurační zařízení na ulici Fügnerova 

1 (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 100 Restaurační zařízení a obytná budova 

na ulici Fügnerova 1 (foto autorka, 2018) 

 

 
Obrázek 101 Objekty na ulici Fügnerova 1 (foto 

autorka, 2018) 

 
Obrázek 102 Obytná budova na ulici Fügnerova 1 (foto 

autorka, 2018) 
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Obrázek 103 Výřez z katastrální mapy – restaurace a dva objekty na ulici Fügnerova 1 (nahlizenidokn.cuzk.cz, 

upraveno autorkou, 2018) 

 

5.1.24 Bytový dům na ulici Fügnerova 7 

Menší, dvoupatrový bytový dům ve špatném stavu. Omítka domu je na mnoha 

místech odpadlá a navlhlá. Dům má vyměněná plastová okna, která jsou v přízemí 

opatřena mřížemi. Budova je zachycena na obrázcích č. 104 a 105 (větší varianty obrázků 

v přílohové části jako obrázky č. 90 a 91). Objekt je nejspíš podsklepen. Za domem se 

nachází menší zahrada. Celková plocha brownfieldu činí 0,016 ha, z čehož je zastavěno 

135 m
2
. Prostorová situace je znázorněna na výřezu z katastrální mapy na obrázku č. 106 

(větší varianta obrázku v přílohové části jako obrázek č. 92). V územním plánu je lokalita 

zaznačena jako plocha smíšená – bydlení a občanské vybavení. Objekt je ve vlastnictví 

dvou fyzických osob s polovičním podílem. Z hlediska technické infrastruktury je 

brownfield pouze částečně zasíťován. Lokalita není uvedena v SEKM a kontaminace zde 

není ani předpokládaná. Dopravní dostupnost objektu je dobrá, nachází se v bezprostřední 

blízkosti cesty. Od silnice I. třídy č. 56 je vzdálen 1,2 km, od dálnice D1 2,7 km, od 

Hlavního nádraží Ostrava 1,1 km a od Letiště Leoše Janáčka 24,3 km. Podle CABERNET 

klasifikace se jedná o brownfield typu B. Budově by prospěla úprava fasády a mohl by být 

i nadále využíván k bydlení. 
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Obrázek 104 Bytový dům na ulici Fügnerova 7 

(foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 105 Čelní pohled na bytový dům na ulici 

Fügnerova 7 (foto autorka, 2018) 

 

 
Obrázek 106 Výřez z katastrální mapy – bytový dům na ulici Fügnerova 7 (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno 

autorkou, 2018) 

 

5.1.25 Dům na ulici Koksární 6  

Dvoupatrový bytový dům v dobrém stavu (viz obrázky č. 107 a 108 - větší varianty 

obrázků v přílohové části jako obrázky č. 93 a 94). Některá okna objektu jsou 

zamřížovaná. Fasáda domu je v dobrém stavu. Objekt je opuštěný a zabezpečený proti 

vstupu. Lokalita zaujímá 0,087 ha, přičemž zastavěné území činí 269 m
2
 a je znázorněno 

na výřezu z katastrální mapy na obrázku č. 109 (větší varianta obrázku v přílohové části 

jako obrázek č. 95). V územním plánu je plocha charakterizována jako lehký průmysl. 

Dům i přilehlý pozemek jsou ve vlastnictví Statutárního města Ostravy. Dle limitů využití 

území je objekt pouze částečně zasíťován. Lokalita není uvedena v SEKM a kontaminace 

zde není ani předpokládaná. Objekt se nachází v bezprostřední blízkosti cesty a je dobře 

přístupný. Od silnice I. třídy č. 56 je vzdálen necelý 1 km, 2 km od dálnice D1, 1 km od 

Hlavního nádraží Ostrava a 24,8 km od Letiště Leoše Janáčka. Z hlediska CABERNET 
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klasifikace je brownfield zařazen do kategorie B. Obytnému objektu by prospěly menší 

úpravy, např. výměna oken, avšak vzhledem k jeho funkčnímu využití podle územního 

plánu, bude v budoucnu sloužit průmyslu.  

 
Obrázek 107 Pohled na dům na ulici Koksární 6 ze 

strany (foto autorka, 2018) 

 

 
Obrázek 108 Dům na ulici Koksární 6 (foto autorka, 

2018) 

 
Obrázek 109 Výřez z katastrální mapy – dům na ulici Koksární 6 (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno autorkou, 

2018) 

 

5.1.26 Budova na ulici Koksární 9 

Čtyřpatrový dům členěný do tří částí. Vchody domu jsou zabezpečené a některá 

okna vybitá. Fasáda domu je v dobrém stavu. Podoba domu je zachycena na obrázcích č. 

110 – 113 (větší varianty obrázků v přílohové části jako obrázky č. 96 – 99). Lokalita 

zabírá plochu 0,056 ha, z čehož je zastavěno 404 m
2
. K objektu přiléhá malé nádvoří. 

Prostorová situace je znázorněna na výřezu z katastrální mapy na obrázku č. 114 (větší 

varianta obrázku v přílohové části jako obrázek č. 100). Podle územního plánu se jedná o 

plochu smíšenou – bydlení a služby. Budova i přilehlá plocha jsou ve vlastnictví fyzické 
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osoby. Z hlediska technické infrastruktury je dům jen částečně zasíťován. Brownfield není 

uveden v SEKM a kontaminace zde není ani předpokládaná. Z hlediska dopravní 

dostupnosti je objekt dobře přístupný. Nachází se necelý 1 km od silnice I. třídy č. 56, 2,1 

km od dálnice D1, 1,1 km od Hlavního nádraží Ostrava, 24,9 km od Letiště Leoše Janáčka. 

Dle CABERNET klasifikace se jedná o brownfield kategorie C. Objekt by ke svému 

znovuvyužití potřeboval řadu zásadních úprav, tou nejdůležitější by byla výměna oken a 

úprava okolí.  

 
Obrázek 110 Budova na ulici Koksární 9 (foto 

autorka, 2018) 

 
Obrázek 111 Budova na ulici Koksární 9 ze strany (foto 

autorka, 2018) 

 

 
Obrázek 112 Budova na ulici Koksární 9 ze 

zadní strany (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 113 Interiér přízemního patra budovy na ulici 

Koksární 9 (foto autorka, 2018) 
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Obrázek 114 Výřez z katastrální mapy – budova na ulici Koksární 9 (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno 

autorkou, 2018) 

 

5.1.27 Bytový dům na ulici Žofie Podlipské  

Třípatrový cihlový dům s podkrovím. Tento objekt, původně určený k bydlení, 

má členěnou fasádu a středové výstupky, jak je možné vidět na obrázcích č. 115 – 117 

(větší varianty obrázků v přílohové části jako obrázky č. 101 – 103). Přízemní okna domu 

jsou zazděná, zbylá skleněná okna jsou v dobrém stavu. Na některých místech je opadaná 

omítka. Objekt je nepřístupný, a tak není znám stav vnitřních prostor. Objekt je umístěn na 

pozemku o rozloze 0,071 ha, z čehož dům zabírá 347 m
2
. Prostorová situace je znázorněna 

na výřezu z katastrální mapy na obrázku č. 118 (větší varianta obrázku v přílohové části 

jako obrázek č. 104). Dle územního plánu se jedná o plochu smíšenou – bydlení a služby. 

Situace okolo vlastnictví je u tohoto domu složitá. Samotný objekt je ve vlastnictví fyzické 

osoby, ale parcely, na kterých se dům nachází, jsou ve vlastnictví Statutárního města 

Ostravy. Z hlediska technické infrastruktury je objekt jen částečně zasíťován. Kontaminace 

zde není předpokládaná a objekt není uveden v SEKM. Dopravní dostupnost budovy je 

celkem dobrá. Nachází se necelý 1 km od silnice I. třídy č. 56, 1,9 km od dálnice D1, 1,4 

km od Hlavního nádraží Ostrava, 25 km od Letiště Leoše Janáčka. Podle CABERNET 

klasifikace se jedná o brownfield typu B. Po rekonstrukci by objekt mohl sloužit opět 

k bydlení, ale vzhledem k jeho umístění v ne příliš atraktivní části Přívozu, je znovuvyužití 

nepravděpodobné.  
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Obrázek 115 Bytový dům na ulici Žofie Podlipské 

(foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 116 Bytový dům na ulici Žofie Podlipské ze 

strany (foto autorka, 2018) 

 

 
Obrázek 117 Bytový dům na ulici Žofie 

Podlipské zezadu (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 118 Výřez z katastrální mapy - bytový dům na ulici 

Žofie Podlipské (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno autorkou, 

2018) 

 

5.1.28 Garážová osada u ulice Muglinovská 

Plocha bývalé garážové osady v blízkosti reky Ostravice. Po většině garáží zde 

zbyly jen ruiny, které obývají nepřizpůsobiví obyvatelé. Celá lokalita je v havarijním stavu 

a je zanesena odpadky různých druhů (viz obrázky č. 119 a 120 - větší varianty obrázků 

v přílohové části jako obrázky č. 105 a 106).  Brownfield se rozprostírá na ploše 0,591 ha a 

zbylých přibližně 45 garáží a ruin zabírá cca 2672 m
2
. Prostorová situace je znázorněna na 

výřezu z katastrální mapy na obrázku č. 121 (větší varianta obrázku v přílohové části jako 

obrázek č. 107). V územním plánu jsou tyto plochy charakterizovány jako krajinná zeleň. 

Celé území je ve vlastnictví Statutárního města Ostravy. Dle limitů využití území není 

plocha brownfieldu zasíťována, ale vzhledem k minulému využití se přepokládá částečné 

zasíťování. V SEKM není lokalita uvedena, ale vzhledem k vznikající skládce odpadů, 

není výhledová kontaminace vyloučena. Z hlediska dopravního napojení a dostupnosti je 
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osada dobře přístupná. Nachází se u silnice II. třídy č. 647, na kterou je napojena 

příjezdovou, nezpevněnou cestou.  Od silnice I. třídy č. 56 je osada vzdálena 2,1 km, od 

dálnice D1 přibližně 4 km, od Hlavního nádraží Ostrava 1,9 km a od Letiště Leoše Janáčka 

28 km. Podle CABERNET klasifikace se jedná o brownfield typu D. Jako nejlepší varianta 

se pro tento brownfield jeví demolice a vyčištění celé lokality, čemuž odpovídá i funkční 

využití uvedené v územním plánu. 

 

 
Obrázek 119 Pohled na garážovou osadu u ulice 

Muglinovská 1 (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 120 Pohled na garážovou osadu u ulice 

Muglinovská 2 (foto autorka, 2018) 

 

 
Obrázek 121 Výřez z katastrální mapy – garážová osada u ulice Muglinovská (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno 

autorkou, 2018) 

 

5.1.29 Dům a garáže na ulici Hlučínská 

Dvoupatrový bytový dům s podkrovím v ucházejícím stavu. Na některých místech 

je odpadlá omítka a okna objektu jsou zastaralá. Objekt je zachycen na obrázcích č.  

122 – 124 (větší varianty obrázků v přílohové části jako obrázky č. 108 – 110). Budova je 

nejspíš podsklepena a je nepřístupná, proto není známý stav vnitřních prostor. Za domem 
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se na přilehlém pozemku nachází ruiny po garážích. Prostorová situace je znázorněna na 

výřezu z katastrální mapy na obrázku č. 125 (větší varianta obrázku v přílohové části jako 

obrázek č. 111). Okolí domu je zaneseno odpadky. Brownfield zabírá z celkové plochy 

0,129 ha, 408 m
2
. Dle územního plánu se jedná o plochu lehkého průmyslu. Objekt i s 

přilehlým pozemkem jsou ve vlastnictví Statutárního města Ostravy. Z inženýrských sítí je 

zde, dle limitů využití území, pouze částečné napojení. Lokalita není evidovaná v SEKM a 

kontaminace zde není ani předpokládaná. Dopravní dostupnost objektu je dobrá. Budova je 

vzdálena necelý 1 km od silnice I. třídy č. 56, 2 km od dálnice D1, 1 km od Hlavního 

nádraží Ostrava a 26,8 km od Letiště Leoše Janáčka. Z hlediska CABERNET klasifikace 

se jedná o brownfield typu C. I přes ucházející stav objektu je jeho regenerace a 

znovuvyužití k bydlení nepravděpodobné. S největší pravděpodobností bude o tento 

brownfield rozšířen nedaleký průmyslový areál, což naznačuje i funkční využití plochy 

v územním plánu.  

 
Obrázek 122 Dům na ulici Hlučínská z čela (foto 

autorka, 2018) 

 

 
Obrázek 123 Dům na ulici Hlučínská ze zadní strany 

(foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 124 Dům a ruiny po garážích na ulici 

Hlučínská (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 125 Výřez z katastrální mapy – dům a garáže 

na ulici Hlučínská (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno 

autorkou, 2018) 
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5.1.30 Objekt na ulici Palackého 12 

Jednopatrový objekt občanské vybavenosti na rohu ulic Palackého a Úprkova. 

Budova je v dobrém stavu. Okna i fasáda jsou zastaralé, ale v ucházejícím stavu. Omítka 

v přízemních místech odpadá. Okna jsou zamřížovaná. Podoba budovy je zachycena na 

obrázcích č. 126 – 128 (větší varianty obrázků v přílohové části jako obrázky  

č. 112 – 114). Ze zadní strany přiléhá k objektu malé nádvoří. Prostorová situace je 

vyznačena na výřezu z katastrální mapy na obrázku č. 129 (větší varianta obrázku 

v přílohové části jako obrázek č. 115). Pozemek má rozlohu 0,04 ha, z čehož je zastavěno 

298 m
2
. Dle územního plánu se jedná o plochu smíšenou – bydlení a služby. Budova i 

přilehlý pozemek jsou ve vlastnictví fyzické osoby. Dle limitů využití území je objekt jen 

částečně zasíťován. Lokalita není v SEKM a kontaminace zde není ani předpokládaná. 

Z hlediska dopravní dostupnosti a napojení je objekt dobře přístupný. Nachází se necelý 1 

km od silnice I. třídy č. 56, 1,9 km od dálnice D1, 1,4 km od Hlavního nádraží Ostrava a 

27,2 km od Letiště Leoše Janáčka. Dle CABERNET klasifikace se jedná o brownfield 

kategorie B. Objektu by prospěla úprava fasády a oken. Mohl by být i nadále využíván 

k bydlení či službám.  

 

 
Obrázek 126 Objekt na ulici Palackého 12 (foto 

autorka, 2018) 

 
Obrázek 127 Objekt na ulici Palackého 12 ze strany 

(foto autorka, 2018) 
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Obrázek 128 Objekt na ulici Palackého 12 z čela (foto 

autorka, 2018) 

 
Obrázek 129 Výřez z katastrální mapy – Objekt na 

ulici Palackého 12 (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno 

autorkou, 2018) 

 

5.1.31 Bývalé bistro U Bedřicha 

Objekt bývalého restauračního zařízení se zastřešenou terasou v dobrém stavu. 

Okna i dveře bistra jsou v dobrém stavu a jsou zabezpečeny proti vstupu. Fasáda je na 

některých místech poničená. Objekt je opuštěný a jeho podoba je zachycena na obrázcích 

č. 130 – 132 (větší varianty obrázků v přílohové části jako obrázky č. 116 – 118). 

V blízkosti bistra se nachází ruina po bývalém sociálním zařízení (viz obrázek  

č. 133 - větší varianta obrázku v přílohové části jako obrázek č. 119). Prostorová situace je 

znázorněna na výřezu z katastrální mapy na obrázku č. 134 (větší varianta obrázku 

v přílohové části jako obrázek č. 120). Pozemek zabírá plochu 0,058 ha, z čehož je 

zastavěno 192 m
2
. V územním plánu je území označeno jako plochy smíšené – bydlení a 

služby. Vlastnické poměry jsou v této lokalitě složité. Samotný objekt bistra je rozdělen na 

4 parcely. Část je tedy ve vlastnictví fyzické osoby a část vlastní Statutární město Ostrava. 

Z inženýrských sítí má objekt, dle územně analytických podkladů, přístup jen k částečné 

technické infrastruktuře. Lokalit není uvedena v SEKM a kontaminace není 

předpokládaná. Dopravní dostupnost objektu je dobrá, nachází se v bezprostřední blízkosti 

ulice Hlučínská, a přímo před objektem se nachází tramvajová zastávka Důl Odra. Od 

silnice I. třídy č. 56 je bistro vzdáleno necelý 1 km, od dálnice D1 přibližně 2 km, od 

Hlavního nádraží Ostrava 1,1 km a od Letiště Leoše Janáčka 26,9 km. Z hlediska 

CABERNET klasifikace se jedná o brownfield kategorie B. K jeho znovuvyužití by bylo 

nejdůležitější scelení parcel z hlediska vlastníků. Po menších úpravách by objekt mohl i 

nadále sloužit občanské vybavenosti. Problémem však zůstává umístění v oblasti, ve které 

je malá poptávka po takovýchto službách. 
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Obrázek 130 Bývalé bistro U Bedřicha (foto autorka, 

2018) 

 
Obrázek 131 Bývalé bistro U Bedřicha zleva (foto 

autorka, 2018) 

 

 
Obrázek 132 Bývalé bistro U Bedřicha zprava (foto 

autorka, 2018) 

 
Obrázek 133 Ruina po sociálním zařízení u bistra U 

Bedřicha (foto autorka, 2018) 

 

 
Obrázek 134 Výřez z katastrální mapy – bývalé bistro U Bedřicha (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno autorkou, 

2018) 

 

5.2  Brownfieldy v Hrušově 

Podkapitola zaměřená na bližší popis brownfieldů nacházejících se v katastrálním 

území Ostrava – Hrušov. 
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5.2.1 Bývalý sociální brownfield 

Plocha bývalého sociální brownfieldu ohraničená ulicí Bohumínská, železniční tratí 

Ostrava – Bohumín a skládkou OZO Ostrava s.r.o. V lokalitě se nachází místní 

komunikace a torza některých budov (viz obrázek č. 135 - větší varianta obrázku 

v přílohové části jako obrázek č. 121) Lokalita zarůstá zelení (viz obrázek č. 136 - větší 

varianta obrázku v přílohové části jako obrázek č. 122). V území je několik černých 

skládek odpadů mnoha druhů, jak je možné vidět na obrázcích č. 137 – 139 (větší varianty 

obrázků v přílohové části jako obrázky č. 123 – 125). Plocha brownfieldu činí přibližně 35 

ha, přičemž zastavěná plocha není známa. Území brownfieldu je vyznačeno na výřezu 

z katastrální mapy na obrázku č. 140 (větší varianta obrázku v přílohové části jako obrázek 

č. 126). V minulosti zde byla obytná část, avšak podle aktuálního územního plánu se dnes 

jedná a plochy lehkého průmyslu, plochy k prověření územní studií a plochy přestavby. 

Celá plocha je ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, které poslední pozemky 

vykoupilo od fyzických vlastníků v roce 2017. Z hlediska technické infrastruktury je zóna 

zcela zasíťována. Plocha není kontaminovaná, tudíž není uvedená v SEKM, ale vzhledem 

k značnému množství odpadů, které se v lokalitě nachází, není možná budoucí 

kontaminace vyloučena. Lokalita je z hlediska dopravní dostupnosti dobře přístupná, 

nachází se necelých 500 m od silnice II. třídy č. 647, 2,2 km od dálnice D1, 4 km od 

Hlavního nádraží Ostrava a 28,3 km od Letiště Leoše Janáčka. Podle CABERNET 

klasifikace se jedná o brownfield typu A. Plocha je scelena z hlediska vlastnictví a není 

kontaminovaná. Také její funkční využití dle územního plánu přispívá k možnému 

umístění průmyslového areálu. V současnosti je vyhlášena výzva k podání nabídek na 

realizaci záměru v tomto rozvojovém území. 
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Obrázek 135 Torzo budovy na ploše bývalého 

sociálního brownfieldu (foto autorka, 2018) 

 

 
Obrázek 136 Pohled na část zarostlé plochy bývalého 

sociálního brownfieldu (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 137 Odpady na ploše bývalého sociálního 

brownfieldu (foto autorka, 2018) 

 

 
Obrázek 138 Pohled na odpady na ploše bývalého 

sociálního brownfieldu (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 139 Pohled na další plochy s odpady na území 

bývalého sociálního brownfieldu (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 140 Výřez z katastrální mapy - bývalý sociální 

brownfield (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno autorkou, 

2018) 

 

5.2.2 Objekt na ulici Žižkova 

Budova občanské vybavenosti v havarijním stavu. Objekt je opuštěný, bez oken, 

s rozpadající se střechou a opadanou omítkou. Některá z oken jsou zazděná. Podoba 

brownfieldu je zachycena na obrázcích č. 141 – 143 (větší varianty obrázků v přílohové 
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části jako obrázky č. 127 – 129). Objekt není zabezpečen proti vstupu. Na objekt přímo 

navazuje další objekt občanské vybavenosti, v kterém v současnosti sídlí prodejna 

potravin. Prostorová situace je znázorněna na výřezu z katastrální mapy na obrázku č. 144 

(větší varianta obrázku v přílohové části jako obrázek č. 130). Brownfield zabírá z celého 

pozemku o ploše 0,022 ha, 140 m
2
. Budova i přilehlý pozemek jsou ve vlastnictví dvou 

fyzických osob, jejichž vlastnické právo je omezeno exekučním příkazem k prodeji 

nemovitosti. Okolní pozemky jsou ve vlastnictví Statutárního města Ostravy. V územním 

plánu je plocha označena jako ochranná zeleň. Dle územně analytických podkladů je 

budova jen částečně zasíťována. Lokalita není uvedena v SEKM a kontaminace zde není 

ani předpokládaná. Z hlediska dopravní dostupnosti je objekt dobře přístupný, nachází se 

v bezprostřední blízkosti sjezdu z ulice Bohumínská (silnice II. třídy č. 647). Od dálnice 

D1 je objekt vzdálen 2,1 km, od Hlavního nádraží Ostrava 4,2 km a od Letiště Leoše 

Janáčka 26,8 km. Podle CABERNET klasifikace se jedná o brownfield typu D. 

Nejvhodnější by bylo budovu zdemolovat, čemuž přispívá i její funkční využití dle 

územního plánu. 

 

 
Obrázek 141 Objekt na ulici Žižkova 

(foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 142 Objekt na ulici Žižkova zprava (foto autorka, 2018) 
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Obrázek 143 Objekt na ulici Žižkova zleva (foto 

autorka, 2018) 

 
Obrázek 144 Výřez z katastrální mapy - objekt na ulici 

Žižkova (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno autorkou, 

2018) 

 

5.2.3 Dům na ulici Pod Haldami 

Dvoupatrový bytový dům ve velmi špatném stavu. Plastová okna jsou vybitá  

a omítka odpadlá, jak je možno vidět na obrázcích č. 145, 146 a 148 (větší varianty 

obrázků v přílohové části jako obrázky č. 131, 132 a 134). Objekt je podsklepen a není 

zabezpečen proti vstupu, avšak vzhledem ke stavu vnitřních prostor není přístup bezpečný. 

V okolí domu je skládka různých druhů odpadů (viz obrázek č. 147 - větší varianta 

obrázku v přílohové části jako obrázek č. 133).  Brownfield stojí na pozemku o rozloze 

0,052 ha, z čehož je zastavěno 250 m
2
. Prostorová situace je znázorněna na výřezu 

z katastrální mapy na obrázku č. 149 (větší varianta obrázku v přílohové části jako obrázek 

č. 135). Dle územního plánu se jedná o plochy lehkého průmyslu, plochy k prověření 

územní studií a plochy přestavby. Objekt je ve vlastnictví tří fyzických osob. 

Z inženýrských sítí je, dle limitů využití územní, napojen pouze částečně. Lokalita není 

uvedená v SEKM, tudíž není kontaminovaná, ale výhledová kontaminace není vyloučena, 

pokud dojde k dalšímu rozšiřování již existující skládky. Z hlediska dopravní dostupnosti 

je objekt dobře přístupný. Nachází se necelých 500 m od silnice II. třídy č. 647, 2,3 km od 

dálnice D1, 3,8 km od Hlavního nádraží Ostrava a 26,6 km od Letiště Leoše Janáčka. 

Regenerace tohoto brownfieldu by vhledem k jeho stavu i umístění nebyla zisková, proto 

je dle CABERNET klasifikace zařazen do kategorie D. Nejvhodnější a také 

nejpravděpodobnější vývoj lokality představuje demolice a následné využití dle územního 

plánu – lehký průmysl. Přispívá tomu i existence průmyslového areálu v nedaleké blízkosti 

od lokality. 
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Obrázek 145 Dům na ulici Pod Haldami (foto 

autorka, 2018) 

 
Obrázek 146 Dům na ulici Pod Haldami ze strany (foto 

autorka, 2018) 

 

 
Obrázek 147 Odpady u domu na ulici Pod Haldami 

(foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 148 Dům na ulici Pod Haldami zezadu (foto 

autorka, 2018) 

 

 
Obrázek 149 Výřez z katastrální mapy - dům na ulici Pod Haldami (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno autorkou, 

2018) 

 

5.2.4 Objekt na ulici Kanczuckého 

Jednopatrový, částečně opravený rodinný dům. Okna a dveře domu jsou vyměněná, 

fasáda je zastaralá, jak je možné vidět na obrázku č. 150 (větší varianta obrázku 

v přílohové části jako obrázek č. 136). Dům se nachází na oploceném pozemku a není 

přístupný. V jednom z oken je umístěn banner s informací o prodeji nemovitosti (viz 

obrázek č. 151 - větší varianta obrázku v přílohové části jako obrázek č. 137), tak je 
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možné, že majitel neměl dostatek financí k regeneraci objektu. Celková plocha pozemku 

činí 0,101 ha, přičemž dům zabírá 250 m
2
. Prostorová situace je znázorněna na výřezu 

z katastrální mapy na obrázku č. 152 (větší varianta obrázku v přílohové části jako obrázek 

č. 138). Plocha je v územním plánu označena jako bydlení v rodinných domech. Celá 

lokalita je ve vlastnictví firmy KLIRA PLUS s.r.o. Dle územně analytických podkladů je 

dům jen částečně zasíťován, avšak vzhledem k umístění v obytné části je přepokládaný 

přístup ke kompletní technické infrastruktuře. Lokalita není uvedena v SEKM a 

kontaminace zde není ani předpokládaná. Dopravní dostupnost a napojení objektu je dobré. 

Nachází se necelých 500 m od silnice II. třídy č. 470, 3,9 km od dálnice D1, 3,5 km od 

Hlavního nádraží Ostrava a 26,3 km od Letiště Leoše Janáčka. Dle CABERNET 

klasifikace se jedná o brownfield typu A. Po dokončení začatých úprav by se mohl i nadále 

využívat k bydlení. 

 
Obrázek 150 Objekt na ulici Kanczuckého (foto 

autorka, 2018) 

 
Obrázek 151 Objekt na ulici Kanczuckého ze strany 

cesty (foto autorka, 2018) 

 

 
Obrázek 152 Výřez z katastrální mapy - objekt na ulici Kanczuckého (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno autorkou, 

2018) 

 



Bc. Lenka Haasová: Databáze brownfieldů v Přívoze a Hrušově 

2018                                                                                                                                    92 

 

5.2.5 Objekt na ulici Na Liščině 15 

Jednopatrová obytná chatka v ucházejícím stavu. Zastaralý příbytek stojí na 

oploceném pozemku, který zarůstá vegetací. Podoba objektu je zachycena na obrázcích č. 

153 a 154 (větší varianty obrázků v přílohové části jako obrázky č. 139 a 140). Na objekt 

navazuje druhý, totožný objekt, který je obydlený. Prostorová situace je znázorněna na 

výřezu z katastrální mapy na obrázku č. 155 (větší varianta obrázku v přílohové části jako 

obrázek č. 141). Pozemek má rozlohu 0,043 ha, ze kterých dům zabírá 65 m
2
. Dle 

územního plánu se jedná o plochy určené k bydlení v rodinných domech. Objekt i přilehlý 

pozemek jsou ve vlastnictví firmy RESIDOMO s.r.o. Z hlediska inženýrských sítí je dům 

kompletně zasíťován. Brownfield se nenachází v SEKM a kontaminace zde není ani 

předpokládaná. Z hlediska dopravní dostupnosti je objekt dobře přístupný. Vzdálenost 

domu od silnice II. třídy č. 470 je necelých 500 m, od dálnice D1 4,1 km, od Hlavního 

nádraží Ostrava 3,7 km a od letiště Leoše Janáčka 26,5 km. Brownfieldu by prospěl úklid 

pozemku od vzrostlé vegetace a pár menších úprav. I nadále by mohl sloužit k bydlení. Dle 

CABERNET klasifikace je zařazen do kategorie B. 

 
Obrázek 153 Objekt na ulici Na Liščině 15 (foto 

autorka, 2018) 

 
Obrázek 154 Objekt na ulici Na Liščině 15 z blízka (foto 

autorka, 2018) 

 
Obrázek 155 Objekt na ulici Na Liščině 15 (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno autorkou, 2018) 
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5.2.6 Bývalá hospoda a obchod na ulici Na Liščině 

Objekt občanské vybavenosti v dobrém stavu. V jedné části budovy sídlila hospoda 

a herna, v druhé prodejna smíšeného zboží a třetí část je využita jako malý obchod 

s potravinami. Okna i dveře objektu jsou zabezpečené mřížemi. Podoba budovy je 

zachycena na obrázcích č. 156 – 158 (větší varianty obrázků v přílohové části jako obrázky 

č. 142 – 144). Brownfield zabírá 787 m
2
 z celkových 0,21 ha. Objekt je ve vlastnictví dvou 

fyzických osob, ale přilehlý pozemek je ve vlastnictví Statutárního města Ostravy. 

Prostorová situace je znázorněna na výřezu z katastrální mapy na obrázku č. 159 (větší 

varianta obrázku v přílohové části jako obrázek č. 145). V územním plánu je lokalita 

označena jako plochy bydlení v rodinných domech. Podle limitů využití území je 

z hlediska technické infrastruktury objekt kompletně zasíťován. Budova není evidována 

v SEKM a kontaminace zde není ani předpokládaná. Dopravní dostupnost budovy je 

dobrá. Nachází se v bezprostřední blízkosti cesty a je vzdálen necelých 500 m od silnice II. 

třídy č. 470, 4 km od dálnice D1, 3,6 km od Hlavního nádraží Ostrava a 26,5 km od Letiště 

Leoše Janáčka. Dle CABERNET klasifikace se jedná o brownfield kategorie B. Ačkoliv je 

v dobrém stavu, jeho umístění v rámci obvodu i města, jeho znovuvyužití ovlivňuje 

negativně. Budova by i nadále mohla sloužit k občanské vybavenosti, po které však 

v daném místě není poptávka. 

 

 
Obrázek 156 Bývalá hospoda a obchod na ulici Na 

Liščině (foto autorka, 2018) 
 

Obrázek 157 Bývalý obchod na ulici Na Liščině 

zezadu (foto autorka, 2018) 
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Obrázek 158 Celý objekt občanské vybavenosti na 

ulici Na Liščině (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 159 Výřez z katastrální mapy - objekt občanské 

vybavenosti na ulici Na Liščině (nahlizenidokn.cuzk.cz, 

upraveno autorkou, 2018) 

 

5.2.7 Objekt na ulici Růžová 1 

Jednopatrová obytná chatka na pozemku o rozloze 0,041 ha. Zastavěná plocha činí 

59 m
2
. Objekt je zastaralý a neudržovaný. Díry po oknech jsou vyplněné deskami, jak je 

možné vidět na obrázku č. 160 (větší varianta obrázku v přílohové části jako obrázek č. 

146). Pozemek je oplocený a zarůstá vegetací (viz obrázky č. 161 a 162 - větší varianty 

obrázků v přílohové části jako obrázky č. 147 a 148). Na objekt přímo navazuje druhý 

objekt, který je obydlený a zrekonstruovaný. Prostorová situace je znázorněna na výřezu 

z katastrální mapy na obrázku č. 163 (větší varianta obrázku v přílohové části jako obrázek 

č. 149). Dle územního plánu se jedná o plochy bydlení v rodinných domech. Objekt i 

přilehlý pozemek jsou ve vlastnictví firmy RESIDOMO s.r.o. Z hlediska technické 

infrastruktury je, dle limitů využití území, objekt zcela zasíťován. Lokalita není evidována 

v SEKM a kontaminace není ani předpokládaná. Dopravní napojení objektu je dobré. 

Nachází se v blízkosti cesty, která je napojena na silnici II. třídy č. 470 (necelý 1 km). Od 

dálnice D1 je objekt vzdálen 4,2 km, od Hlavního nádraží Ostrava 3,7 km a od Letiště 

Leoše Janáčka 26,6 km. Podle CABERNET klasifikace se jedná o brownfield typu B. 

Objekt by po menších úpravách (zasazení oken, úklid zahrady a zateplení fasády) mohl i 

nadále sloužit k bydlení. 
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Obrázek 160 Objekt na ulici Růžová 1 (foto autorka, 

2018) 

 

 
Obrázek 161 Objekt na ulici Růžová 1 ze strany (foto 

autorka, 2018) 

 
Obrázek 162 Přilehlá zahrada u objektu na ulici 

Růžová 1 (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 163 Výřez z katastrální mapy - objekt na ulici 

Růžová 1 (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno autorkou, 

2018) 

 

5.2.8 Bývalá škola na ulici Divišova 

Členitá budova bývalé školy v ucházejícím stavu. Některá okna objektu jsou vybitá, 

fasáda je zachovalá. Podoba objektu je zachycena na obrázcích č. 164 – 166 (větší varianty 

obrázků v přílohové části jako obrázky č. 150 – 152). Škola stojí na pozemku o rozloze 

0,144 ha, z čehož je zastavěno 890 m
2
. Prostorová situace je znázorněna na výřezu 

z katastrální mapy na obrázku č. 167 (větší varianta obrázku v přílohové části jako obrázek 

č. 153). V územním plánu je lokalita označena jako plochy občanského vybavení. 

V budově sídlilo soukromé stolařství, ale v současnosti je objekt ve vlastnictví firmy L & T 

Real spol. s r.o. Z hlediska technické infrastruktury je objekt jen částečně zasíťován. 

Lokalita není evidovaná v SEKM a kontaminace není ani předpokládaná. Z hlediska 

dopravní infrastruktury je objekt dobře přístupný, nachází se necelých 500 m od silnice II. 

třídy č. 647, 2,7 km od dálnice D1, 3,9 km od Hlavního nádraží Ostrava a 26,9 km od 
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Letiště Leoše Janáčka. Dle CABERNET klasifikace se jedná o brownfield typu B. Po 

menších úpravách (výměna oken) by v objektu mohla zasídlit nějaká firma. 

 
Obrázek 164 Pohled na školu na ulici Divišova ze 

severovýchodní strany (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 165 Pohled na školu na ulici Divišova z 

jihozápadní strany (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 166 Pohled na školu na ulici Divišova ze 

západní strany (foto autorka, 2018)  
Obrázek 167 Výřez z katastrální mapy - bývalá škola na 

ulici Divišova (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno 

autorkou, 2018) 

 

5.2.9 Plocha po bývalé chemičce 

Plocha po bývalém podniku anorganické chemie na severovýchodním okraji města 

Ostravy. Zóna je ohraničená železniční tratí Ostrava – Bohumín a ulicemi Orlovská  

a Bohumínská. Na lokalitě byly zdemolovány všechny objekty bývalého závodu. 

V současnosti se zde nachází dva komíny a po objektech zůstaly jen základy a ruiny (viz 

obrázky č. 168 – 170 - větší varianty obrázků v přílohové části jako obrázky č. 154 – 156). 

Plocha zaujímá přibližně 30 ha, přičemž zastavěná plocha není známá. Hranice zóny jsou 

vyznačeny na výřezu z katastrální mapy na obrázku č. 171 (větší varianta obrázku 

v přílohové části jako obrázek č. 157). Dle územního plánu se jedná o plochy smíšené 

výrobní - lehký průmysl a občanské vybavení, plochy k prověření územní studií a plochy 

přestavby. Problémem jsou u této lokality vlastnické vztahy. Většinu pozemků vlastní 

firma H-Zone s.r.o., avšak některé parcely jsou ve vlastnictví firmy ASCIA s.r.o. 



Bc. Lenka Haasová: Databáze brownfieldů v Přívoze a Hrušově 

2018                                                                                                                                    97 

 

Z hlediska technické infrastruktury je plocha jen částečně zasíťována. Lokalita je uvedená 

v SEKM, a to s potvrzenou kontaminací priority A2. Kontaminace zde přesahuje přípustné 

legislativní limity a může se šířit do okolí. Z hlediska dopravní infrastruktury je plocha 

dobře přístupná. Příjezdová cesta k ploše je přímo napojena na silnici II. třídy č. 647. K 

dálnici D1 je to 2,8 km, 3,1 km k Hlavnímu nádraží Ostrava a 25,9 km k Letišti Leoše 

Janáčka. Z hlediska CABERNET klasifikace se jedná o brownfield typu C. Lokalitě 

k jejímu znovuvyužití brání vlastnické vztahy a kontaminace. Jakmile bude lokalita 

vlastnicky sjednocena a dekontaminována, není pochyb, že najde využití pro průmysl. 

 
Obrázek 168 Plocha po bývalé chemičce s jedním z 

komínů (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 169 Komín a betonová plocha na území po 

bývalé chemičce (foto autorka, 2018) 

 

 
Obrázek 170 Torzo budovy a komín na ploše po 

bývalé chemičce (foto autorka, 2018) 
 

Obrázek 171 Výřez z katastrální mapy - plocha po bývalé 

chemičce (nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno autorkou, 

2018) 

 

5.2.10 Bývalá železniční stanice Ostrava – Hrušov 

Budovy bývalé železniční stanice Ostrava – Hrušov v ucházejícím stavu. Přízemní 

okna objektů jsou zamřížovaná, fasáda je zachovalá (viz obrázky č. 172 a 173 - větší 

varianty obrázků v přílohové části jako obrázky č. 158 a 159). Objekty zabírají plochu 313 

m
2
 bez okolních pozemků. Prostorová situace je znázorněna na výřezu z katastrální mapy 
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na obrázku č. 174 (větší varianta obrázku v přílohové části jako obrázek č. 160). Dle 

územního plánu se jedná o plochy železniční dopravy. Oba objekty jsou ve vlastnictví 

Českých drah a.s. Z hlediska technické infrastruktury jsou oba objekty, dle územně 

analytických podkladů, zcela zasíťovány. Lokalita není uvedená v SEKM a kontaminace 

zde není ani předpokládaná. Dopravní napojení a dostupnost objektů je špatná. Stanice je 

špatně přístupná, ačkoliv se nachází jak v blízkosti trati, tak v blízkosti silnice II. třídy č. 

647. Od zmíněné silnice je vzdálena 2,2 km, od dálnice D1 3,1 km, od Hlavního nádraží 

Ostrava 3,2 km a 26 km Letiště Leoše Janáčka. Z hlediska CABERNET klasifikace se 

jedná o brownfield typu C. Jako nejlepší varianta se jeví demolice budov, a to i přes jejich 

ucházející stav. Vzhledem k jejich umístění v rámci obvodu i města je znovuvyužití 

nepředpokládané. 

 
Obrázek 172 Bývalá železniční stanice Ostrava - 

Hrušov (foto autorka, 2018) 

 
Obrázek 173 Bývalá železniční stanice Ostrava - Hrušov 

ze strany (foto autorka, 2018) 

 

 
Obrázek 174 Výřez z katastrální mapy - bývalá železniční stanice Ostrava - Hrušov (nahlizenidokn.cuzk.cz, 

upraveno autorkou, 2018) 

5.3 Typologie brownfieldů v Přívoze a Hrušově 

„Přívozsko-hrušovské“ brownfieldy jsou tak specifické, že jsem pro ně vytvořila 

vlastní typologii. Po mnoha terénních průzkumech a poznání těchto obvodů jsem 

brownfieldy Přívozu a Hrušova rozdělila do dvou kategorií, a to na: 
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 klíčové (primární) – brownfieldy, jimž dalo za vznik minulé industriální zaměření 

obou obvodů. Do této kategorie patří bývalé průmyslové areály a stavby spojené 

s železniční dopravou. 

 společenské (doplňkové) – brownfieldy které vznikly a nadále vznikají jako reakce 

na nezastavitelný odliv obyvatel daných obvodů. Zásadními mezníky, které odliv 

obyvatel způsobily, jsou – povodeň v roce 1997 a současné renomé obvodů a s tím 

spjatá skladba obyvatel v těchto obvodech. Záměrně jsou také doplňkové, protože 

než se z využívaných objektů staly brownfieldy, jejich výstavba doplňovala okolní 

průmyslové zaměření obou obvodů. Do této kategorie spadají brownfieldy po 

objektech občanské vybavenosti a bydlení a jejich vznik je přímo závislý na vzniku 

klíčových brownfieldů.  

5.4 Přívozské a hrušovské brownfieldy v interaktivní mapě 

Interaktivní mapa s přívozskými a hrušovskými brownfieldy byla vytvořena 

v programu ArcGIS. Rozmístění brownfieldů v rámci jednotlivých obvodů je znázorněno 

na vytvořené mapě na obrázku č. 175. Brownfieldy v Přívoze jsou zaznačeny červenou 

barvou a brownfieldy v Hrušově modrou. Hranice obou obvodů jsou zvýrazněny černě. 

Volba otevření hypertextového odkazu s informacemi a fotografiemi dané lokality  

je zobrazena na obrázku č. 176. Interaktivní mapa může být využita k studijním účelům, 

ale sloužit může také investorům, kterým usnadní práci při hledání vhodné lokality pro 

svůj záměr. Projekt interaktivní mapy s brownfieldy v Přívoze a Hrušově je zařazen do 

přílohové části diplomové práce.  
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Obrázek 175 Mapa vytvořená v programu ArcGIS s brownfieldy v Přívoze a Hrušově (Mapový podklad, 

Český úřad zeměměřičský a katastrální, upraveno autorkou, 2018) 

 

 
Obrázek 176 Detail mapy s otevřeným hypertextovým odkazem k brownfieldu č. 21 - ulice Přednádraží 

(Mapový podklad, Český úřad zeměměřičský a katastrální, upraveno autorkou, 2018) 
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6 DISKUZE O VÝSLEDCÍCH A DALŠÍM ROZVOJI 

BROWNFIELDŮ V ŘEŠENÝCH LOKALITÁCH 

Během terénních průzkumů bylo v řešeném území identifikováno 41 brownfieldů, 

z čehož se 31 nachází v katastrálním území Ostrava – Přívoz a 10 v katastrálním území 

Ostrava – Hrušov. Všechny tyto lokality byly opakovaně navštěvovány. U žádného 

z řešených brownfieldů nedošlo v průběhu tvorby práce k výraznější změně.  

Podle vytvořené typologie byly řešené brownfieldy rozděleny na klíčové (primární) 

a společenské (doplňkové). Z grafu č. 1 je zřejmé, že v území převládají společenské 

brownfieldy, které přestavují především bytové a rodinné domy a objekty občanské 

vybavenosti. Četnost tohoto typu brownfieldů je zapříčiněna již zmíněnými mezníky, které 

se podepsaly na dnešní podobě řešených obvodů – odliv obyvatel, který byl podmíněn 

povodní v roce 1997 a současné renomé a skladba obyvatel v obvodě. Méně obsáhlou 

kategorii pak představují klíčové brownfieldy, kterými jsou průmyslové areály a stavby 

spojené s železniční dopravou. 

 
Graf 1 Rozdělení řešených brownfieldů podle vytvořené typologie (autorka, 2018) 

 

Dělení podle minulého využití je znázorněno v grafu č. 2. Jednoznačně převládají 

brownfieldy, které původně sloužily k bydlení. Druhou nejpočetnější skupinu tvoří bývalé 

objekty občanské vybavenosti. Tři z lokalit sloužily jak k bydlení, tak k občanské 

vybavenosti a dvě k průmyslu. 

4 

37 

Klíčové 

Společenské 
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Graf 2 Minulé využití řešených brownfieldů (autorka, 2018) 

 

Jak je možné vyčíst z grafu č. 3, územní plán dělí řešené lokality do 10 kategorií 

s rozdílným funkčním využitím. Z těchto 10 kategorií jsou 2 kombinované. Dva 

z nalezených společenských brownfieldů (5.1.28 Garáže u ulice Muglinovská a 5.2.2 

Objekt na ulici Žižkova) jsou vymezeny jako plochy přírodní, konkrétně krajinná  

a ochranná zeleň. S největší pravděpodobností tedy dojde k likvidaci budov na těchto 

lokalitách a plochy budou zazeleněny. Územní plán naznačuje také nové využití dalších 

společenských brownfieldů (5.1.21 Ulice Přednádraží, 5.1.25 Objekt na ulici Koksární 6, 

5.1.29 Dům a garáže na ulici Hlučínská a 5.2.3 Dům na ulici Pod Haldami), které podle něj 

budou sloužit průmyslu.  
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Graf 3 Rozdělení řešených brownfieldů dle územního plánu (autorka, 2018) 

 

Graf č. 4 vyobrazuje rozlišení lokalit z hlediska vlastnických vztahů, které jsou pro 

regeneraci brownfieldů klíčové. Většina řešených brownfieldů je v soukromém vlastnictví 

fyzických či právnických osob. 11 lokalit je ve veřejném vlastnictví Statutárního města 

Ostravy, České Republiky nebo některého ze státních podniků. 4 brownfieldy jsou pak ve 

vlastnictví kombinovaném (soukromý + veřejný sektor). 
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Graf 4 Dělení řešených brownfieldů z hlediska vlastnických vztahů (autorka, 2018) 

 

U všech lokalit bylo z územně analytických podkladů zjišťováno napojení na 

technickou infrastrukturu (voda, plyn, elektrická energie a kanalizace). Ne vždy bylo 

napojení z limitů využití území jednoznačné, a tak jsem vycházela z logického úsudku, 

získaných zkušeností a kontextu okolí daného brownfieldu. Řešené brownfieldy tak byly 

rozděleny do dvou skupin, které znázorňuje graf č. 5. Převažují brownfieldy s částečným 

napojením na technickou infrastrukturu, kterých je 24, 17 je kompletně zasíťováno. 

 

Graf 5 Rozlišení řešených lokalit z hlediska napojení na technickou infrastrukturu (autorka, 2018) 
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Kontaminace lokalit byla ověřována na stránkách SEKM. Ze všech lokalit  

je kontaminace potvrzená pouze u dvou brownfieldů, jak znázorňuje graf č. 6. Konkrétně 

se jedná o bývalou rafinerii Ostramo v Přívoze (podkapitola 5.1.20) a plochu po bývalé 

chemičce v Hrušově (podkapitola 5.2.9). Ve zmíněných podkapitolách je popsáno o jakou 

kontaminaci se jedná.  

 

Graf 6 Vymezení řešených lokalit z hlediska kontaminace (autorka, 2018) 

 

Ohledně dalšího rozvoje brownfieldů v řešených lokalitách byli kontaktováni 

zástupci obou obvodů. Z úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz byla odezva 

pozitivní. Ačkoliv se u žádného z řešených brownfieldů, které jsou ve vlastnictví města, 

momentálně neplánuje regenerace, radnice řeší oživení jiných ostravských brownfieldů 

v rámci projektu REFILL. Tento projekt je zaměřen na dočasné užívání nevyužitých, 

opuštěných, chátrajících prostor, pozemků a budov (e-mailová korespondence s Ing. Marií 

Obroučkovou, 9.4.2018). 

 I přesto lze rozvoj identifikovaných brownfieldů v tomto obvodě alespoň částečně 

vyvodit z územního plánu. Za zmínku stojí bývalá rafinerie Ostramo (podkapitola 5.1.20), 

která už je na začátku procesu regenerace. Výraznější změnu nejspíš čeká území garážové 

osady u ulice Muglinovská (podkapitola 5.1.28), které je v územním plánu 

charakterizováno jako krajinná zeleň. Pozůstatky po garážích budou zřejmě zbourány, 

území bude vyčištěno a následně zazeleněno. Dále proměnou projde s největší 
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pravděpodobností také ulice Přednádraží (podkapitola 5.1.21), která sloužila k bydlení, ale 

územní plán už tyto plochy označuje jako lehký průmysl. Stejně je na tom také objekt na 

ulici Koksární 6 (podkapitola 5.1.25) či dům a garáže na ulici Hlučínská (podkapitola 

5.1.29). Oba objekty sloužily k bydlení, ale vzhledem k jejich umístění v blízkosti 

průmyslového areálu, je i dle územního plánu pravděpodobné, že k němu budou připojeny. 

Rozvoj průmyslových podniků s sebou nese také nová pracovní místa, což by obvodu 

rozhodně prospělo. Opuštěné objekty k bydlení by mohli obsadit budoucí zaměstnanci 

podniků. S přibývajícími obyvateli by pak rostla také poptávka po službách, která by 

mohla vést k využití opuštěných objektů občanské vybavenosti. Bohužel je tento snový 

vývoj v nedohlednu a v současnosti se z Přívozu stává „rozlézající brownfield“, jehož růst 

je potřeba zastavit.  

Z úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, pod který spadá Hrušov, byla odezva 

na dotazy o dalším rozvoji brownfieldů velmi pozitivní. V tomto obvodě jsou brownfieldy 

velmi diskutovaným tématem a vedení úřadu má zájem o jejich regeneraci. Není 

překvapivé, že největšími bariérami jsou pro úřad finance potřebné k regeneraci 

brownfieldů a vlastnické vztahy (e-mailová korespondence s Mgr. Michalem Kuchárem, 

4.4.2018). Důležité je, že se na radnici problematikou brownfieldů zabývají, což lze 

považovat za pomyslný první krok k úspěchu.  

Na webových stránkách Statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz) byla v září 

2017 zveřejněna výzva k podání nabídek na realizaci investičního záměru v území 

bývalého sociálního brownfieldu (podkapitola 5.2.1). Veškeré pozemky jsou 

z vlastnického hlediska sceleny a čekají na nové využití. Hrušovská rozvojová zóna je 

vhodná pro podnikání malých a středních firem. Zóna předpokládá s vytvořením 

minimálně 700 nových pracovních míst, což značně přispěje k oživení tohoto obvodu.  

Zásadní změnu nejspíš čeká objekt na ulici Žižkova (podkapitola 5.2.2). 

V územním plánu je plocha označena jako ochranná zeleň, z čehož lze vyvodit, že objekt 

bude pravděpodobně zdemolován a území bude zazeleněno. Dalším brownfieldem 

z Hrušova, který nejspíš projde změnou, je dům na ulici Pod Haldami (podkapitola 5.2.3), 

který sloužil k bydlení, avšak v územním plánu je označen jako plocha lehkého průmyslu. 

Objekt se nachází v blízkosti průmyslového areálu, který bude s největší pravděpodobností 

rozšířen o území tohoto brownfieldu. Také na ploše po bývalé chemičce (podkapitola 
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5.2.9) se podle územního plánu bude nejspíš něco dít. Plochy jsou charakterizovány jako 

plochy smíšené výrobní - lehký průmysl a občanské vybavení, ale zároveň taky jako 

plochy k prověření územní studií a plochy přestavby.  

Výhledově by se z Hrušova mohla stát převážně průmyslová čtvrť, která by svými 

pracovními místy v podnicích přilákala obyvatele do obou řešených obvodů.  
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7 ZÁVĚR 

Ostrava je město bohaté na brownfieldy. Počet brownfieldů ve městě je ovlivněn 

mnoha faktory – černouhelný těžký průmysl, klesající počet obyvatel apod. Za jedny 

z nejproblémovějších oblastí v tomto ohledu, můžeme považovat ostravské čtvrti Přívoz a 

Hrušov. A právě tyto dva obvody byly ústředním bodem pro předloženou diplomovou 

práci. Diplomová práce je podrobnou sondou do brownfieldů těchto sousedících obvodů. 

Hlavním cílem předložené diplomové práce byla aktualizace a rozšíření databáze 

projektu COBRAMAN o brownfieldy, které se nachází v ostravských čtvrtích Přívoz  

a Hrušov. V rámci pasportizace bylo identifikováno a fotograficky zdokumentováno 41 

lokalit, ke kterým byly vytvořeny popisy se všemi dostupnými informacemi. Každé 

lokalitě byla vytvořena karta se základními informacemi v anglickém jazyce. Všechny 

karty byly následně umístěny na web mezinárodního projektu COBRAMAN. Postupné 

získávání informací a poznávání území a především brownfieldů v Přívoze a Hrušově, 

vyústilo ve vytvoření vlastní typologie brownfieldů. Tato typologie rozlišuje  

„přívozsko-hrušovské“ brownfieldy na klíčové (primární) a společenské (doplňkové), 

přičemž ty druhé v pořadí převažují.  

V rámci praktické části práce byla v programu ArcGIS vytvořena interaktivní mapa 

se všemi popsanými brownfieldy. Ke každému z brownfieldů byla přidána možnost 

otevření hypertextového odkazu ve formátu pdf se stručnými informacemi a fotografiemi 

lokality. Mapa může být využita pro studenty oboru Evropská škola pro technické 

znovuvyužití brownfields, ale sloužit může také budoucím investorům, kterým usnadní 

práci při hledání vhodné lokality pro svůj záměr. 

Pro databázi COBRAMAN je důležité, aby i nadále byla aktualizována  

a rozšiřována o další lokality. Aktuální a kvalitní databáze je pak pomyslným prvním 

krokem k regeneraci brownfieldů, ale také přispívá k šíření problematiky brownfieldů jak 

mezi odborníky, tak širokou veřejnost.   
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