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Anotace 
 
Předložená diplomová práce je zaměřena na regeneraci bývalého vojenského 

objektu Monoblok ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Teoretická část seznámí čtenáře 

s celkovou problematikou brownfields, se souvisejícími pojmy a s kategorizací a 

typologií brownfields. Tato část je doplněna o současné možnosti financování, které 

lze aplikovat při regeneraci brownfields. V rámci praktické části jsou navrhnuty možná 

řešení pro regeneraci Monobloku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Jeden návrh je 

zpracován detailněji a doplněn i o kalkulaci finančních nákladů, grafickou vizualizací a 

možností zafinancování projektu. 
Klíčová slova: brownfield, regenerace, finanční metody, vojenské brownfields, 

Stará Ves nad Ondřejnicí 
 
Summary 
The submitted diploma thesis is focused on the regeneration of the former military 

building Monoblok in Stará Ves nad Ondřejnicí. The theoretical part introduces the 

reader to the overall issue of brownfields, related concepts and categorization and 
typology of brownfields. This section is complemented by current funding options that 
can be applied to brownfield regeneration. In the practical part there are suggested 
possible solutions for the regeneration of Monoblock in Stará Ves nad Ondřejnicí. One 
proposal is elaborated in more detail and it is supplemented by the calculation of 
financial costs, graphical visualization and the possibility of financing the project.  

 
Key words: brownfield, regeneration, financial methods, military brownfields, 

Stará Ves nad Ondřejnicí 
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1 ÚVOD 
Brownfiledy, plochy, objekty nebo i celé areály, které již ztratily své využití, jsou 

stále aktuálnějším tématem. Jedním z důvodů, proč se o tyto „hnědá pole“ zajímá 

čím dál tím více lidí je i fakt, že naše konzumní společnost zastavuje „zelené pole“, 

tzv. greenfields. Toto začíná být velkým problémem, který se týká nás všech, jelikož 

když zastavíme ornou půdu, je prakticky nemožné ji v blízké budoucnosti obnovit. 
Osobně tedy zastávám názoru, že je důležité zvyšovat povědomí veřejnosti o této 

problematice. 
Stěžejním cílem práce je návrh na znovuvyužití vybraného BF ve Staré Vsi 

nad Ondřejnicí, konkrétně bývalý vojenský areál Monoblok, který původně sloužil 

jako vojenské kasárny. Inspirací k vytvoření návrhu byla již částečně provedená 

regenerace, taktéž vojenského objektu, avšak ve Služovicích. Součástí hlavního 

cíle je konzultovat své návrhy se starostou obce a zvolit tak nejvíce přínosný projekt. 

Práci doplňují dílčí cíle, a to seznámení se s problematikou brownfields a vytvoření 

aktuálního přehledu finančních možností pro regeneraci BF. Výběr výše zmíněných 

brownfieldů jsem uskutečnila po konzultaci s paní Ing. Lenkou Tichou, která pracuje 

v MSID jako projektový manažer v oblasti BF a investičních příležitostí. 
Závěrečná práce je rozdělena do čtyř kapitol, vyjma úvodu a závěru, a do dvou 

stěžejních částí. První část je rešeršní a patří zde první a druhá kapitola. První 
kapitola s názvem Problematika brownfield se zabývá základními definicemi, 

rozdělením, vznikem, souvisejícími pojmy, aktivními účastníky a základními 

možnými opatřeními. Druhá kapitola Finanční metody popisuje možnosti 

financování brownfieldů ze soukromého a veřejného sektoru nebo kombinací obou 
sfér. Druhá část práce je praktická a spadá zde kapitola Modelový příklad 

regenerace a Návrh znovuvyužití a financování vybraného brownfieldu.  
V rámci mé diplomové práce považuji za nezbytné se osobně sejít se 

starostou Staré Vsi nad Ondřejnicí a starostou Služovic, abych byla schopna lépe 

porozumět místním zájmům obcí, ve kterých se nacházejí sledované brownfieldy. 
Jako další důležitý počin shledávám dané lokality osobně navštívit a pořídit 

autorskou fotodokumentaci. 
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2 PROBLEMATIKA BROWNFIELDS 
Z angličtiny pojem brownfields, původně brownfield sites, ve francouzštině pak 

friche industielle nebo urbaine a v němčině Brachfläche, lze do češtiny přeložit jako 

„hnědé pole“ či „úhor“. Pojem úhor se však v češtině neujal a nejčastěji se používá 

samotný pojem brownfield, někdy také doslovný překlad hnědá pole. (Doleželová, 

2015). Obecně lze brownfieldy označit jako deprimující zóny či komplexy, které 
ztrácejí či již zcela ztratily své původní využití a nejsou tudíž efektivně využívány. 

Převážně se mluví o průmyslových, vojenských areálech nebo objektech po těžbě. 

Dále se zde ale také řadí zemědělské, sociální, rezidenční a jiné. (Kadeřábková, 

2009) 
Samotná přítomnost brownfieldů značně snižuje atraktivitu dané lokality, 

včetně přilehlých pozemků a nemovitostí. V blízkosti BF se shromažďují tedy nejen 

ekonomické, ale i sociální a environmentální problémy. Velmi nebezpečná může být 

situace, kdy je BF kontaminován a nese s sebou tak ekologickou zátěž, která 

nejčastěji vznikla při minulém provozu nebo při havárii. Jako další překážky lze 

zmínit i často nevyřešené či složité majetkoprávní vztahy, střety s územním plánem 

a celkový nezájem o samotný objekt a problematiku. Avšak při překonání těchto 
překážek, BF přinášejí i řadu příznivých vlivů. Jako jeden z nejdůležitějších je nutno 

uvést redukci zbytečných záborů půdy, tzv. greenfields, podstatné zlepšení stavu 

životního prostředí a celkového estetického dojmu lokality, ale také např. lepší 

zhodnocení pozemků a nemovitostí v okolí BF. (Zamarský, 2011) 
2.1 Rozdělení dle ekonomické atraktivity 

Následující kapitola rozděluje BF dle jejich ekonomické atraktivity, která se 

odvíjí od jejich lokality, podpory ze soukromého nebo veřejného sektoru a jejich 

možným následným využitím.  
Whitefield 
O typ whitefield (tzv. „bílá pole“) BF je trh schopen se postarat sám. Jde o 

projekty s nulovou bilancí. (Kadeřábková, 2009) 
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Greenfield 
Greenfieldy (tzv. „zelené pole“) jsou pozemky či jakékoli volné plochy mimo 

zastavěné území, lze si pod nimi představit lesnické či rekreační plochy. Někdy se 

také do češtiny překládá jako tzv. „zelené louky“. (Zamarský, 2011) 
Greyfield 
Greyfieldy (tzv. „šedá pole“) jsou lokality, které se nenacházejí v exkluzivní 

lokalitě. Tyto typy potřebují mírnou podporu, jak z veřejného, tak soukromého 

prostoru, jinak je skoro nemožné projekty uskutečnit. (Kadeřábková, 2009) 
Blackfield 
Jako blackfieldy (tzv. „černá pole“) označujeme lokality, které jsou vysoce 

kontaminované. Jejich znovuvyužití je tak velice komplikované. (Zamarský, 2011) 
Takovéto lokality jsou v havarijním stavu a ohrožují lidské zdraví a životní prostředí. 

Jako dalším problémem také je, že v případě, kdy není možné přivést 

k zodpovědnosti původce škod, musí se škody odstranit z veřejných prostředků od 

daňových poplatníků. (Kadeřábková, 2009) 
2.2 Rozdělení BF podle vzniku 

Jak uvádí Doleželová (2015), tak BF mohou mít několik příčin vzniku. 

Nejčastěji se jedná o změny ve výrobních procesech, vývoji technologií, dopravě a 

distribuci zboží, změně cen surovin, změně vojenských strategií, změně ve 

strategiích jako je lokalizace podniků a investic, politické převraty, technické 

vynálezy, proměny životního stylu a hodnot 
Obecněji lze brownfieldy podle Kadeřábkové (2009) rozdělit dle původního 

využití následovně:  
Průmyslové BF 
To této kategorie řadíme areály a objekty po průmyslu. Mohou se zde řadit i 

technické památky. (Zamarský, 2011) Průmysl lze rozdělit na těžký a lehký, přičemž 

do těžkého řadíme hutnický, strojírenský, chemický a zbrojní. Do lehkého průmyslu 

spadá odvětví potravinářské, textilní, sklářské, keramické a ostatní. (Zamarský, 

2009) Podle typu průmyslu lze předpokládat možná ekologická zátěž BF. 
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Administrativní BF 
Mezi administrativní BF se řadí budovy, které dříve sloužily k administrativním 

účelům, ale na jejichž údržbu a provoz neměly obce dostatek finančních prostředků 

a následně se nepodařilo najít nového majitele či investora. (Kadeřábková, 2009) 
Objekty ČD a Správy železniční dopravní cesty 
Tyto objekty spadají do vlastnictví státních podniků Českých drah a Správy 

železniční dopravní cesty, což je problém, jelikož tento majetek není zcela 

zinventarizován ani finančně ohodnocen. Mnoho objektů dlouhodobě nemá využití 
a vzhledem ke stavu, ve kterém se nacházejí, se nabízí jako nejlepší možné řešení 

jejich demolice. (Kadeřábková, 2009)  

 
Obrázek 1: Nádražní budova Jakartovice (autorka, 2018) 

Jako osobní návrh řešení těchto typů BF bych viděla například navržení 

účelných cyklostezek na místech nevyužívaných drážních těles (viz Obrázek 2). 
Místa nádražních budov (viz Obrázek 1) by mohla sloužit jako odpočinkové zóny. 



Bc. Nikola Švábíková: Využití finančních metod pro regeneraci brownfields  

2019  5  

 
Obrázek 2: Nevyužívaná dráha Jakartovice-Svobodné Heřmanice (autorka, 2018) 

 
Objekty ozbrojených složek 
Tyto objekty začaly vznikat ve velkém po odchodu sovětských vojsk z našeho 

území. Některé se dále využívaly v souvislosti s povinnou vojenskou službou (viz 
Obrázek 3), což již také není aktuální. (Kadeřábková, 2009) Řadíme zde především 

vojenské újezdy a kasárny. (Zamarský, 2009) 
Vojenskými BF se v mé diplomové práci podrobněji věnuji v následujících 

kapitolách, ve kterých bude zmíněno možné následující využití vzhledem 

k charakteru objektů. 
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Obrázek 3: Kasárny Stará Ves nad Ondřejnicí (autorka, 2017) 

 
Zemědělské BF 
Zemědělské objekty (viz Obrázek 4) začaly ztrácet své využití s rokem 1989, 

kdy české zemědělství procházelo velkými změnami, které souvisely se změnami 

v oblasti vlastnictví a regulací produkce. (Kadeřábková, 2009) Zemědělské BF jsou 

dvojího původu. Prvním původem je výroba rostlinná, druhá pak výroba živočišná. 

(Zamarský, 2009) 
V České republice se těchto typů BF nachází značné množství, vzhledem 

k tomu, že v bývalém režimu byly velice rozšířené JZD (jednotná zemědělská 

družstva), která již nefungují. Brownfieldy tohoto typu se mohou potýkat 

kontaminací, a to především organického charakteru. Zemědělské BF většinou 

nové využití, bez finančních dotací, nenaleznou. (Stalmachová a kol., 2013) 
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Obrázek 4: Vepřín v Hořejších Kunčicích (autorka, 2018) 

 
Objekty po důlní činnosti těžby nerostných surovin  
Brownfieldy, které vznikly po důlní činnosti těžby nerostných surovin lze 

rozdělit na dva základní typy. Prvním typem jsou objekty po důlní činnosti (viz 
Obrázek 5), druhým pak po povrchové těžbě (viz Obrázek 6). (Zamarský, 2009) 
Z praxe lze uvést, že objekty po důlní činnosti mohou své využití najít ve formě např. 

muzeí a objekty, kde byla dříve provozována povrchová těžba jako rekreační zóny 

(např. zatopené lomy). 
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Obrázek 5: Důlní těžba (autorka, 2018) 

 

 
Obrázek 6: Povrchová těžba břidlice (autorka, 2018) 
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Rezidenční BF 
Rezidenční brownfieldy jsou opuštěné objekty. Jde o stavby, které byly 

v minulosti využívány k bydlení. Jako příklad lze tedy uvést převážně rodinné domy 
(viz Obrázek 7), vily, ale také bytové a jiné domy. Vzhledem k předchozímu využití 

je předpokládána nulová nebo minimální kontaminace. Je však také nutné počítat 

s možností, že takovéto objekty budou obývat vandalové či bezdomovci nebo se 
zde vyskytne černá skládka.  

 
Obrázek 7: Vyhořelý dům (autorka, 2018) 

 
2.3 Rozdělení dle CABERNETu 

CABERNET (Concerted Action on Brownfield and Economic Regeration 
Network) je evropský projekt, který v roce 2005 vytvořil možnou kategorizace BF, 

která je založena na jejich rozvojovém potenciálu. Pracuje s třemi kategoriemi, které 

jsou označeny písmeny A, B, C (viz Tabulka 1). Často se přidává i čtvrtá skupina 

s písmenem D. Tato kategorizace je důležitá k hodnocení a výběr projektů, které 

jsou určeny pro veřejnou podporu. (Doleželová, 2015) 
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Tabulka 1: Rozdělení BF dle CABERNETu (vlastní zpracování dle Doleželové, 2019) 
Kategorie 
brownfieldu 

Lokalizace 
brownfieldu 

Ekonomické 

kritéria 
Environmentální 

kritéria 
Sociální a 
kulturní 

kritéria 

Kritéria 

urbanistické 

struktury 
Kategorie A Výhodná 

lokalizace 
+ + + + + + + + + + 

Kategorie B Méně 

výhodná 

lokalizace 
+ + + + + + 

Kategorie C Nejméně 

výhodná 

lokalizace 
- - - - + - - 

Kategorie D Lokalizace 
havarijní 

situace 
- - - - - - - - - - 

Vysvětlivky:  + silné stránky   - slabé stránky 
 
Kategorie A 
Do kategorie A se řadí samorozvojové BF, které nepotřebují podporu 

veřejnosti a realizují se v rámci tržních podmínek. (Doleželová, 2015) 
Kategorie B 
Do kategorie B spadají potenciálně rozvojové BF. U této kategorie je 

vyžadována určitá míra veřejné podpory, byť nepřímá. Realizované projekty nejsou 

moc ziskové, tudíž jsou pro soukromé investory rizikové. (Doleželová, 2015) 
Kategorie C 
Do kategorie C se řadí nerozvojové BF. Dané lokality musejí být regenerovány 

z veřejných zdrojů v souvislosti s veřejným zájmem o ochranu ŽP. Tyto lokality 
nejsou atraktivní pro soukromé investory, jelikož ani jejich regenerace nemusí 



Bc. Nikola Švábíková: Využití finančních metod pro regeneraci brownfields  

2019  11  

lokalitě zvyšovat na finanční hodnotě. Pro veřejnou správu může tato kategorie 

představovat možnou územní rezervu. (Doleželová, 2015) 
Kategorie D 
Do kategorie D spadají lokality, které nevyžadují žádné investice, postará se 

o to přírodní sukcese. (Doleželová, 2015) 
2.4 Dělení podle Strategie regenerace brownfields  

Dle Strategie regenerace brownfields pro ČR lze lokality brownfields rozdělit 

do následujících typů (Stalmachová a kol., 2012): 
Typ 1a – pozemky pravděpodobně nejsou kontaminované (nebo zřejmě jen 

minimálně). Umístěny jsou dobře a je na nich jen málo objektů či jsou zcela bez 

objektů. 
Typ 1b – pozemky pravděpodobně nejsou kontaminované (nebo zřejmě jen 

minimálně). Umístěny jsou dobře a je na nich velké množství objektů. 
Typ 2a – pozemky pravděpodobně nejsou kontaminovány (nebo zřejmě jen 

minimálně). Umístěny nejsou dobře a je na nich jen několik málo objektů nebo jsou 

zcela bez objektů.  
Typ 2b – pozemky pravděpodobně nejsou kontaminovány (nebo zřejmě jen 

minimálně). Umístěny nejsou dobře a je na nich velké množství objektů.   
Typ 3a – pozemky jsou pravděpodobně velmi kontaminovány. Umístěny jsou 

dobře a je na nich jen málo objektů nebo jsou bez objektů.  
Typ 3b – pozemky jsou pravděpodobně velmi kontaminovány. Umístění jsou 

dobře a je na nich velké množství stávajících budov.  
Typ 4a – pozemky jsou pravděpodobně velmi kontaminovány. Umístění 

nejsou dobře a je na nich jen málo objektů nebo jsou bez objektů.  
Typ 4b – pozemky jsou pravděpodobně velmi kontaminovány. Umístěny 

nejsou dobře a je na nich velké množství stávajících objektů. 
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2.5 Aktivní účastníci v regeneraci  
Mezi aktivní účastníky při regeneraci brownfieldů patří především agentura 

CzechInvest a dále zmíněná ministerstva ČR. 
Agentura CzechInvest 
Agentura CzechInvest se v českém prostředí zabývá problematikou BF 

nejaktivněji. CzechInvest je agentura, která podporuje podnikání a investice, 

zároveň se jedná o příspěvkovou organizaci MPO. Po roce 2000 byl v ČR prudce 

rozšířen zájem ze strany zahraničních investorů, ale český trh na toto počínání 

nebyl dostatečně připraven. Z této iniciativy vznikla agentura CzechInvest, která 

založila databázi několika, především průmyslových, BF (výrobní haly a areály) 

zejména na území Moravskoslezského a Ústeckého kraje. S přicházejícími 
překážkami začal CzechInvest s přípravou Národní strategie brownfieldů a 

následně Vyhledávací studii pro lokalizaci brownfieldů. (Doleželová, 2015) 
Ke znovuvyužití BF se vážou činnosti agentury, které se soustředí na podporu 

podnikání a podporu investic ze zahraničí jako je nabídka nemovitostí pro podnikání 

a programy na podporu výstavby zón pro podnikání. Agentura projevuje dlouhodobý 

zájem o problematiku a snaží se brownfieldy nabízet investorům. Pod její záštitou 

je i Národní databáze brownfieldů. (Doleželová, 2015) 
Tato databáze má dvě části, a to veřejnou a neveřejnou. Do databáze může 

BF vkládat prakticky kdokoli, kdo má příslušné informace k objektu. Konkrétně je 

nutné doložit dostatečnou fotodokumentaci, ve vypovídající kvalitě, katastrální 

území a parcelní číslo lokality, údaje o vlastníkovi a stručnou charakteristiku lokality. 
(CzechInvest, 2019) 

Ministerstvo životního prostředí 
Ministerstvo životního prostředí je v problematice související s brownfieldy 

velice důležité, jelikož má pod záštitou ochranu životního prostředí a krajiny a 

odstraňování ekologických škod. MŽP je hlavním orgánem Operačního programu 

životního prostředí a podílí se na zákonu o vodě. V problematice BF je však 

nejvýznamnější oblast odstraňování starých ekologických zátěží. (Doleželová, 

2015) 
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Ministerstvo pro místní rozvoj 
Ministerstvo pro místní rozvoj řídí oblast územního plánování společně se 

stavebním řádem a regionálního rozvoje, evropské strukturální a investiční fondy. 

Aktuálně probíhá období 2014 – 2020 pro čerpání fondů, kde MMR zastává roli 

v oblasti četných konferencí. (Doleželová, 2015) 
Ministerstvo financí 
Ministerstvo financí sice není oficiálně zapojeno do projektů, které souvisejí 

s BF, ale působí v oblasti státní správy rozpočtu, správy prostředků z privatizace a 

tvorby fiskálních nástrojů. (Doleželová, 2015) 
Mezi další ministerstva, které lze uvést v souvislosti s tématikou brownfields je 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, které významně podpořilo projekt 

Partnerství pro české brownfieldy. Tento projekt měl za cíl vybudovat komplexní síť 

kontaktů a organizací, které se brownfieldy zabývají a obeznámit studenty formou 

praxí a workshopů. V rámci programu národní a kulturní identity s podporou 
aplikovaného výzkumu od Ministerstva kultury vznikla kreativní skupina, která 

hledá možná využití pro BF. V letech 2007 – 2013 podpořilo Ministerstvo 
zemědělství Program rozvoje venkova, odkud uvolnilo nemalé prostředky, které 

směřovaly na regeneraci BF zemědělského původu. (Doleželová, 2015). 
2.6 Legislativa související s BF 

Legislativa, která je oporou pro problematiku BF vychází především ze zákona 

č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, dále vyhláškou č. 398/2009 Sb., O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zákonem 
č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny, zákonem č.100/2001 Sb., O 
posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), zákonem č. 76/2002 Sb., O integrované 

prevenci a omezování znečištění, zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech, zákonem 
č. 254/2001 Sb., Vodní zákon, zákonem č. 201/2012 Sb., O ochraně ovzduší a 
zákonem č. 334/1992 Sb., O ochraně zemědělského půdního fondu. (Tomášková, 

2017) 
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2.7 Možná opatření 
Deprimované zóny značně snižují atraktivitu a hodnotu pozemků i nemovitostí. 

(Vojvodíková, 2013). Dle Zamarského (2011) a Vojvodíkové (2013) lze uvést několik 

možných opatření: 
Sanace – napravení nepříznivých poměrů 
Asanace – odstranění či napravení závadných částí 
Rekultivace – návrat do původního stavu, také nové či lepší využití 
Rehabilitace – fyzické i sociální znovunabytí původních vlastností 
Rekonverze – opětná přeměna 
Konverze – změna, proměna, převrácení 
Demolice – odstranění budov nebo konstrukcí 
Dekontaminace – vyčištění kontaminované zeminy, vody či odstranění odpadů 

z minulého využití 
2.7.1 Mitigační opatření 

Mitigační opatření zmírňují negativní vliv BF na okolí, rozhodně tedy nejde o 
regeneraci a následné znovuvyužítí daného brownfieldu. Jde pomyslně o první krok, 

který by měl proběhnout u každé regenerace.  Mitigační opatření dělíme na měkká 

a tvrdá. Měkká opatření pouze zvyšují povědomí o lokalitě, a to především ve formě 

letáčků, článků, brožur či v podobě informací na internetu. Tvrdá opatření jsou 
prováděna již na konkrétním místě. Nejčastěji jde o: zabezpečení BF, demolice, 
ozelenění, částečné využití, využití pro reklamní účely, přenechání či pronájem 

zájmovým skupinám. 
Zabezpečení brownfieldů je nejdůležitějším opatřením a mělo by být 

provedeno vždy. Standardně jde o znepřístupnění do objektu dveřmi, okny či jinými 

otvory, a to z důvodu vnikání bezdomovců a vandalů. Bezesporně je nutné také 

chránit okolní chodníky a další blízké veřejně přístupné prostory, aby lidé nebyli 

ohroženi špatným technickým stavem stavby (např. padající omítka). (Vojvodíková, 

2012) 
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Demolice je opatření, které se provádí v případě, kdy již není možno pro objekt 

najít jiné využití či je jeho stavebně-technický stav velmi špatný. Vzniklé plochy po 

demolici je často nutné dekontaminovat a často se nabízí následné ozelenění 

plochy. Ozelenění se může týkat ploch po demolicích stavby, ale také prostorů 

kolem objektů. Plochy lze ozelenit jak rostlinami, které nejsou náročné na údržbu, 

tak i těmi náročnějšími, přičemž tyto plochy lze pak využívat jako park. Dočasné 

využití se může aplikovat u objektů, které ještě nemají tak špatný stav, aby byly 
vhodné jen k demolici. Brownfieldy však musí být dobře zabezpečeny. Jako 
možnosti dočasného využití se nabízí například nenáročné sportovní (kroket, 
minigolf) či kulturní využití (koncerty, festivaly). Brownfieldy mohou najít využití i 

v reklamních účelech. Reklama skryje nevzhledné budovy a z příjmu lze financovat 
další rozvoj BF. Posledním mitigačním opatřením je přenechání BF zájmovým 

skupinám či umělcům za symbolické nájemné. (Vojvodíková, 2012) 
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3 METODY FINANCOVÁNÍ 
Existuje několik způsobů, jak lze regeneraci BF finančně podporovat, 

v každém případě je však vždy velice důležité zvážit požadavky a s tím spojená 

rizika, která obnáší využití zvolené finanční metody. (Jáč, 2006) 
Metody financování, jak mi sdělila paní Mgr. Kateřina Dostálová, MPA (2018), 

lze rozdělit na tři základní typy, a to: soukromé, veřejné (státní nebo evropské), 
kombinace (tzv. PPP). Následující podkapitoly jsou rozděleny podle výše 

zmíněných základních typů a je zde přidán i finanční nástroj JESSICA II, který je 

svým způsobem specifický, jelikož nejde ani o soukromý zdroj, dotaci nebo 
kombinovaný zdroj. 
3.1 Soukromé zdroje 

Soukromých zdrojů se u BF využívá nejhojněji v případech, že objekt je 

vhodně situován, má nulovou nebo zcela minimální ekologickou zátěž a je pro něj 

atraktivní, především z hlediska návratnosti investic a vytvoření zisku. (Jáč, 2006) 
První možností je, že investor vlastní dostatečný kapitál, který finančně 

dostatečně pokryje potřeby pro realizování projektu. Druhou možností je využití 

půjčky od komerčních bank. V tomto případě je však nutno počítat s tím, že banka, 
kromě standardní úrokové sazby bude požadovat i záruku. Toto se dá vyřešit 

formou ručením pozemků, na kterých se BF nachází. 
3.2 Veřejné zdroje na státní úrovni 

Veřejné finanční zdroje na státní úrovní, které lze využít při regeneraci 

brownfieldů, zprostředkovávají Ministerstvo místního rozvoje, Moravskoslezský 

kraj, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Další podkapitoly jsou tedy rozčleněny dle 
zřizovatele. U každého programu uvádím cíl, cílovou skupinu, podmínky k získání, 

minimální a maximální výši dotace a závazné datum k podávání žádostí. 
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3.2.1 Programy zřízené Ministerstvem místního rozvoje 
Program Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití  
Program, jak již z názvu vyplývá, má za cíl podporovat a regenerovat BF, které 

nebudou nijak podnikatelsky využity a budou tak sloužit široké veřejnosti. Program 

je určen primárně pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. Podmínkou je 

registrace v databázi BF CzechInvestu. Jako možné využití lze například uvést 

zřízení knihovny, školy či školky, obecního domu, parkovišť, volně přístupných 

volnočasových aktivit nebo technického zázemí obce, to vše samozřejmě 

s výjimkou profesionálního využití. (MSID, 2019) 
Minimální příspěvek činí 300 000 Kč, maximální pak 30 000 000 Kč. Zároveň 

projekt může dosáhnou různého výše příspěvku, a to na základně počtu obyvatel 
(viz Tabulka 2). Termín pro podání žádosti je vypsán od 28. 11. 2018 do 31. 5. 2019. 
(MSID, 2019) 

 
Tabulka 2: Program Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití 

(vlastní zpracování dle MSID, 2019) 
Výše příspěvku Počet obyvatel 
70 % Do 3 000 
60 % Do 10 000 
50 % Nad 10 000 

 
Program Podpora rozvoje regionů 2019+, Podprogram Podpora obnovy 

a rozvoje venkova, DT Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 
Program bude vypsán až v listopadu 2019, podmínkou bude zpracovaný a 

zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument obce a zároveň o něj 

budou moct žádat pouze obce do 3 000 obyvatel. Výše uznatelných nákladů je 

plánována na 70 %, konkrétně v maximální výši 10 000 000 Kč a minimálně 

500 000 Kč. Podporu v tomto programu najdou zejména projekty, které jsou 

zaměřené na obnovu veřejných budov, jejichž provoz plně zajišťuje obec. Jedná se 

tak hlavně obecní a kulturní domy, multifunkční budovy a školní zařízení. Otázka 
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navýšení kapacity školních zařízení není cílená, ba naopak. Tímto se liší od 

programu Integrovaného regionálního operačního programu. (MSID, 2019) 
Cílem je rekonstruovat veřejné budovy např. kulturní dům, multifunkční dům či 

obecní úřad. Je možné podpořit i rekonstrukci školních budov, a to i bez navýšení 

kapacity. Díky tomuto programu je tedy možné vyřešit řadu problémů škol a školek, 

které dosud nemohly žádat kvůli nenavýšení kapacity do IROPu. (MSID, 2019) 
 
Program podpora rozvoje regionů 2019+, Podprogram Podpora obnovy 

a rozvoje venkova, DT Podpora dostupnosti služeb  
Tento program najde uplatnění u obcí do 1 000 obyvatel. Daná obec musí mít 

vypracovaný a schválený strategický rozvojový dokument. Podporu v tomto 
programu najdou zejména projekty, které se budou soustředit na provozování 

základní lékařské péče a obchodní obslužnosti. Pro představu lze uvést výstavbu, 

přestavbu nebo rekonstrukci objektů, které budou sloužit tomuto účelu. 

Samozřejmostí je to, že nesmí být tato podpora zneužita účelově pro konkrétní 

provozovatele. Objekty budou určeny ke komerčnímu využití. Minimální výše dotace 

je stanovena na 100 000 Kč, maximální na 2 000 000 Kč, v souladu s faktem, že 

příspěvek může dosahovat 70 % uznatelných nákladů. Výzva pro obce bude 
vypsána v listopadu roku 2019. (MSID, 2019) 

 
Program Podpora rozvoje regionů 2019+, Podprogram Podpora obnovy 

a rozvoje venkova, DT Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního 

odpočinku  
Tento program zaměřuje na zvýšení kvality života obyvatel, a to především 

v rovině obnovy a budování míst pro aktivní i pasivní odpočinek a k celkovému 

zlepšení atraktivity prostoru v obci. Předkládání žádostí proběhne v listopadu v roce 
2019 a bude určena pro obce s počtem obyvatel do 3 000. Opět je podmínkou 

zpracovaný a schválený strategický rozvojový dokument. Výše podpory je 

stanovena na minimálně 100 000 Kč a maximálně 3 000 000 Kč, přičemž 

uznatelných bude 70 % nákladů. Obce v rámci tohoto programu mohou obnovit či 
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vybodovat veřejné hřiště, sportoviště, koupaliště lokálního charakteru či zařízení 

sloužící pro volnočasové aktivity. Program podporuje i vybudování naučných či 

zážitkových stezek, mimo cyklostezek, pro které jsou vypsány jiné dotační 

programy. (MSID, 2019) 
 
Program Podpora rozvoje regionů 2019+, Podprogram Podpora obnovy 

a rozvoje venkova, DT Podpora obnovy sportovní infrastruktury  
Cílem programu je zregenerovat zastaralé tělocvičny a školní hřiště, které by 

následně měly lépe sloužit svému účelu a zároveň odpovídaly i současným 

požadavkům. Tento program je opět mířen na obce do 3 000 obyvatel, ale 
podmínkou je, aby tyto obce byly zároveň zřizovatelem základních škol. Toto 

osobně vidím jako značnou nevýhodu pro velmi malé obce, které častokrát tuto 

aktivitu propojují v rámci sousedících obcí. Obec, která se bude o daný dotační 

program ucházet, musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický 

dokument. Podpora bude v minimální výši dosahovat 500 000 Kč a v maximální 

5 000 000 Kč. Příspěvek, který bude uznatelný opět dosahuje 70 % uznatelných 

nákladů. Výzva bude vyhlášena v roce 2019 v měsíci listopad. Program se bude 

soustředit hlavně na obnovu školních hřišť, které budou primárně sloužit pro hodiny 

tělesné výchovy. S tímto souvisí i obnova školních tělocvičen, ale také osvětlení, či 

zlepšení situace sportovní infrastruktury. Školní hřiště, v tomto případě, mohou mít 

charakter multifunkčních či víceúčelových sportovišť. Poslední podmínkou je, aby 

daná škola v obci nedisponovala žádným zařízením, které by šlo k tomuto využití 

použít. (MSID, 2019) 
 
Program Podpora rozvoje regionů 2019+, Podprogram Podpora obcí s 3 

001 – 10 000 obyvateli, DT Podpora obnovy sportovní infrastruktury  
Tento program je zcela totožný, co se týče podmínek, s programem výše 

zmíněným. Jediným zásadním rozdílem je to, že je určen pro větší obce, konkrétně 

ty, které mají 3 001 – 10 000 obyvatel. Uznatelné náklady klesly na 60 %, ale 
minimální a maximální zůstaly na 500 000 Kč a 5 000 000 Kč. (MSID, 2019) 
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Program Podpora rozvoje regionů 2019+, Podprogram Podpora obnovy 
a rozvoje venkova, DT Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní 

infrastruktury  
Program se zaměřuje na obnovu dopravní infrastruktury, a to jak v rámci 

parkovišť, tak budov zastávek, která by měla vést ke zvýšení atraktivity prostoru 

v obci. Tato výzva bude vyhlášena v listopadu roku 2019 a bude určena pro obce 

do 3 000 obyvatel. Obec musí splňovat podmínku zpracování a schválení 

strategického rozvoje obce. Cílem je obnovit mosty, lávky, místní vodoteče a terénní 

nerovnosti. Dále program zahrnuje regeneraci parkovacích a odstavných ploch, 

které navazují na občanskou vybavenost. Spadá zde také obnova zastávek linkové 

a hromadné dopravy. Obce mohou čerpat příspěvek ve výši 70 % nákladů, což činí 

minimálně 200 000 Kč v rámci jednoho projektu a maximálně 1 000 000 Kč. (MSID, 
2019) 

 
Program Podpora revitalizace území 2019, Podprogram Demolice budov 

v sociálně vyloučených lokalitách  
Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj jsou oblasti, na které je tato 

dotace zaměřena. Zásadním cílem programu je podporování demolicí BF, které 

původně nabývaly rezidenčních, ubytovacích a rekreačních účelů. Důvodem je 

snížení rizika vzniku sociálně vyloučených lokalit, které by následně mohly obývat 

skupiny např. bezdomovců nebo narkomanů. Podporovány budou zejména 

projekty, které budou zaměřeny na demolice, celkové revitalizace a také výstavby 

objektů. Účel objektů, které využijí tohoto programu, se však musí vyvarovat využití 

ve sféře sociálního bydlení. Výše dotace je závislá na počtu obyvatel (Tabulka 3). 
(MSID, 2019) 

Plánovaná výzva je určena na prosinec 2019, přičemž žadatel může využít 

možnosti podání více žádostí, maximální výše dotace je však 10 000 000 Kč. 
(MSID, 2019) 
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Tabulka 3: Podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (vlastní 
zpracování dle MSID, 2019) 

Výše dotace Počet obyvatel 
70 % Do 3 000 
60 % 3 001 – 10 000 
50 % Nad 10 000 

 
3.2.2 Programy zřízené Moravskoslezským krajem 

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných 

nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2019  
Výzva bude vypsána v prosinci 2019 a bude určena Moravskoslezskému kraji, 

konkrétně na obnovu kulturních památek a památkově chráněních nemovitostí na 

území kraje. Výše dotace je stanovena na minimálně 50 000 Kč a maximálně 

500 000 Kč pro jeden projekt, který může být podporován v 50 % uznatelných 

nákladů. Tato výzva je směřována na soukromé vlastníky, nikoli na samotný kraj. 

Podporovány budou činnosti jako je rekonstrukce, restaurování, údržba či jiná 

oprava. (MSID, 2019) 
3.2.3 Programy zřízené Ministerstvem průmyslu a obchodu 

Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů  
Výzva na tento dotační program byla vypsána v dubnu roku 2019 a jde již o 3. 

výzvu. Tento program je zaměřen především na obnovu BF průmyslového a 

zemědělského typu. Tyto areály by měly mít rozlohu do 10 ha. Minimální finanční 

dotace je 1 000 000 Kč a maximálně 50 000 000 Kč. Způsobilé výdeje budou 
uznatelné ve výši 70-95 % v závislosti na počtu obyvatel (viz Tabulka 4). Podporu 
v tomto programu naleznou především regenerace a rekonstrukce BF, však vyjma 

odstranění ekologických zátěží. Dotace je směřována na vznik moderních 

podnikatelských ploch a objektů. Lze zde zařadit i nákupy nemovitostí, které lze 

označit jako BF, demolici nevyužívaných staveb, stavební, přípravné a další 

související práce spojené s projektem. (MSID, 2019) 
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Tabulka 4: Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů (vlastní zpracování dle MSID, 2019) 
Výše příspěvku Počet obyvatel 
95 % Do 500 
85 % 500 – 5 000 
80 % 5 000 – 25 000 
70 % Nad 25 000 

Program Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury  
Výše této dotace dosahuje minimálního plnění 1 000 000 Kč a zároveň musí 

činit alespoň 10 % z celkových nákladů. Maximálně lze získat i 100 %. Žádosti jsou 

přijímány průběžně, a to až do vyčerpání finančního limitu. Podmínkou je, aby 

projekt byl zrealizován do konce roku 2020. (MSID, 2019) 
Program podporuje schopnost ČR obstát v konkurenci mezinárodního trhu a 

zvýšit tak nové pracovní příležitosti. Dotace se zaměřuje na sektor 

zpracovatelského průmyslu, strategických služeb a technologických center 

výzkumu a je určen pro obce, svazky obcí, kraje, státní podniky, příspěvkové 

organizace státy a organizační složky státu. Preferovány budou přípravné a 
realizační práce, regenerace a rozvoj průmyslových zón, které povedou k udržení 

či rozvoji v oblasti hospodářství, konkurence schopnosti regionu a k pracovním 

příležitostem. Dále je zde zahrnuta i možnost regenerace průmyslové zóny, která je 

nyní BF, musí mít však rozlohu nejméně 5 ha. (MSID, 2019) 
 
3.3 Veřejné zdroje na úrovni EU 

Po vstupu České republiky do Evropské Unie v roce 2004 se evropské 

programy staly vítanou možností, jak získat peníze na financování různých projektů. 

(Zamarský, 2011). Veřejné finanční zdroje, které jsou zaštiťovány EU, 

zprostředkovává Integrovaný regionální operační program a Operační program 

Životního prostředí. Další podkapitoly jsou tedy rozčleněny dle zřizovatele. U 
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každého programu uvádím cíl, cílovou skupinu, podmínky k získání, minimální a 

maximální výši dotace a závazné datum k podávání žádostí. 
Programy, které uvádím jsou aktuální pro období 2014 – 2020. 

3.3.1 Programy zřízené Integrovaným regionálním operačním 

programem 
Jak je uvedeno na dotaceeu.cz (2019), níže zmíněná dotace, která spadá pod 

IROP má v ČR za úkol řídit MMR. Podporované budou tyto oblasti: 
Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 
Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele 

regionů  
Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí  
Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj 
Prioritní osa 5: Technická pomoc 
SC Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení  
Prioritní osa: 2 
Jedná se již o výzvu č. 78 a žádosti jsou přijímány do 29. 11. 2019. 
Finanční rozsah dotace se pohybuje od 300 000 Kč do 90 000 000 Kč a určena 

je pro vlastníky bytových domů. Dotace má využití především v oblasti zateplení, 

dále např. výměna oken, dveří, zdrojů tepla a solárních panelů. Program podporuje 
veřejné a obytné budovy po energetické stránce. (MSID, 2019) 
3.3.2 Programy zřízené Operačním programem Životního prostředí 

Jak je uvedeno na DotaceEU (2019), níže zmíněné dotace, které spadají pod 

OP ŽP má v ČR za úkol řídit MŽP. Oproti minulému programovému období došlo 

ke snížení počtu podporovaných aktivit.  
Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 
Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 
Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 
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Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
Prioritní osa 5: Energetické úspory 
SC Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 
Prioritní osa: 3 
Aktuálně je vypsána výzva č. 133 a podávání žádostí je možné do 31. 10. 

2019, další bude vypsána od 2. 9. 2019 do 1. 9. 2020. Maximální příspěvek pokryje 

85 % způsobilých nákladů. (MSID, 2019) 
DT je určen pro kraje, obce, svazky obcí, města, ale také pro širokou škálu 

organizací, včetně např. škol a církve. Využít jej mohou i podnikatelské subjekty. 
Příspěvek je určen k podpoře způsobu nakládání s odpady včetně recyklace. Jako 

příklad lze uvést výstavbu či modernizaci zařízení pro odpady a sběrných dvorů, 

však vyjma skládkování. (MSID, 2019) 
 
SC Rekultivace staré skládky 
Prioritní osa: 3 
Výzva č. 118 pokryje maximálně 85 % způsobilých výdajů a je přijímána od 1. 

3. 2019 do 1. 7. 2019. SC Rekultivace staré skládky je určen pro kraje, obce, svazky 
obcí, města, podnikatelské subjekty, ale také pro organizace, včetně např. škol a 

církve. Titul podporuje rekultivaci starých technicky nezabezpečených, které byly 

provozovány před účinností zákona č. 238/1991 Sb. (MSID, 2019) 
 
SC Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže  
Prioritní osa: 3 
Výše této dotace činí maximálně 85 % z celkových způsobilých výdajů. 

Plánovaná výzva č. 99 bude přijímána od 1. 8. 2019 do 31. 10. 2019 a bude určena 

pro kraj, města, obce, svazky obcí, organizace a podnikatelské subjekty. Podporu 

v tomto DT naleznou projekty, které budou mít za cíl inventarizovat kontaminovaná 

místa, realizovat průzkumné práce a dané lokality sanovat. (MSID, 2019) 
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SC Posílit biodiverzitu  
Prioritní osa: 4 
Předložit žádost v rámci aktuální výzvy č. 87 lze do 2. 1. 2020. Výše dotace 

na projekt je stanovena maximálně na 85 % celkových způsobilých výdajů, je určena 

pro kraje, města, obce, svazky obcí, organizace a podnikatelské subjekty. DT je 

mířen na zastavení úbytku biodiverzity a degradace ekosystému. Do součásti spadá 

jak realizace opatření, tak také zvýšení informovanosti široké veřejnosti. (MSID, 
2019) 

 
SC Posílit přirozené funkce krajiny  
Prioritní osa: 4 
Žádosti v rámci nynější výzvy č. 88 lze podat do 2. 1. 2020 a pokrytí je 

maximálně 85 %. Tato dotaci mohou využít obce, kraje, města, svazky obcí, 

organizace a instituce a podnikající subjekty. Projekt musí cílit na zvýšení 

ekologické stability krajiny a obnovení vodních režimů krajiny vyjma lesů ve 

vlastnictví státu, zvláště chráněných území a mimo území soustavy Natura 2000. 
(MSID, 2019) 

 
SC Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech  
Prioritní osa: 4 
Výše příspěvku může dosahovat maximálně 85 % a je pro něj vypsána výzva 

č. 115, která bude aktuální do 2. 1. 2020. Využít jej mohou kraje, obce, svazky obcí, 

města, instituce, organizace a podnikatelské subjekty. Cílem programu je posílení 
biodiverzity a ekologické stability. (MSID, 2019) 

 
SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 

obnovitelných zdrojů energie 
Prioritní osa: 5 
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Žádosti lze podat do 3. 2. 2020 v rámci výzvy č. 121 a možná výše dotace se 

pohybuje od 35 % do 70 % uznatelných nákladů. Žádosti mohou předkládat kraje, 

obce, města, příspěvkové organizace, školská zařízení, neziskové organizace, 
dobrovolné svazky obcí a státní organizace. Podporovány budou projekty, jejichž 

cílem je zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě tepla nebo elektřiny a 
snížit energetickou náročnost v oblasti veřejných budov. (MSID, 2019) 

 
3.4 Kombinované zdroje 

Public Private Partnership je obecný termín, který označuje spolupráci 

soukromého a veřejného sektoru. Hlavním účelem této spolupráce je výstavba, 

renovace, údržba či správa veřejné infrastruktury nebo poskytování veřejných 

služeb. Institucionálně zabezpečuje PPP v České republice Ministerstvo financí ČR, 

Ministerstvo místního rozvoje, PPP Centrum a.s. a Asociace PPP.  Nejhojněji PPP 
využívají ve Velké Británii, USA, Austrálii, Kanadě a Nizozemsku. (Ostřížek, 2007) 

Vlastností, které PPP definují, je hned několik, avšak pouze pět stěžejních, jak 
uvádí Ostřížek (2007): 

Účastníci projektu  
Účastníky projektu v rámci PPP musí být vždy alespoň dvě smluvní strany. 

Jak již bylo zmíněno výše, jedna strana musí být zastoupena soukromým sektorem 

a druhá veřejným. Pod veřejným sektorem si lze představit vládu, lokální vládu či 

municipalitu (správa města). 
Vztah partnerů  
Vztah účastníků lze pojmenovat jako partnerský, a to z důvodu, že zde není 

dominance ze žádné smluvní strany. 
Doba trvání projektů  
Doba trvání projektů může být krátkodobá, střednědobá, nejčastěji však 

dlouhodobá, jelikož ve většině případu nejde jen o samotnou realizaci projektu, ale 
také o správu a údržbu. Takovéto vztahy mohou trvat i desítky let. 
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Zdroje a financování  
Platby ze soukromého zdroje se uskutečňují na základě dosažených výsledků 

a podle detailně upřesněných kritérií. Partner z privátního sektoru projekt nejdříve 

financuje ze svých vlastních zdrojů, nejčastěji z úvěrového financování. 
Sdílení rizik  
Rizika nesou obě strany projektu. Soukromý sektor nese rizika v oblasti 

financování, samotné realizace projektu, správy a údržby. Veřejný sektor nese 

rizika, kterým je schopen lépe předcházet. S rozdělením rizik tak souvisí smluvní 

rozdělení odpovědnosti za jednotlivé fáze projektu. 
3.4.1 Typy PPP 

Jako dva nám nejznámější typy lze uvést DBB a OM. DBB je zkratka pro 

Desing-Bid-Building, v překladu navrhni-nabídni-postav a pod zkratkou OM je 
Operation and Maintenance, v překladu správa a údržba. DBB se dá nejlépe 

přirovnat k, v České republice známým, veřejným zakázkám. Veřejný sektor vyhlásí 

výzvu a soukromý sektor řešení. Veřejný sektor si transparentně vybírá 

nejvhodnějšího privátního partnera. Za řešení a průběh je zodpovědný soukromý 

sektor. Veřejný sektor je zodpovědný za financování projektu a průběžný 

monitoring. V případě využití OM se soukromý sektor stará o správu a údržbu, 

veřejný pak o vlastnická aktiva. (Ostřížek, 2007) 
 

3.5 Finanční nástroj JESSICA II 
Finanční nástroj JESSICA II poskytuje Moravskoslezský kraj. Cílem je 

poskytnou, ze strany kraje, zvýhodněný úvěr na rozvojové projekty v MSK, které 

nejsou dostatečně podporovány ze státních a evropských dotací. Výhodou tedy je, 
že jelikož jde o úvěr, peníze se budou do krajské kasy zpětně vracet. Zažádat o něj 
mohou pouze obce a svazky obcí, nikoli statutární města. Vyhlášení aktuálního 

programu je datováno k prvnímu kvartálu roku 2019. Program má za cíl podporovat 
projekty v oblasti bydlení, sportu, parkování, dílen a kanceláří, infrastruktury 
cestovního ruchu, průmyslových zón a energetických služeb. Velkou výhodou je 



Bc. Nikola Švábíková: Využití finančních metod pro regeneraci brownfields  

2019  28  

fakt, že se tento finanční nástroj dá kombinovat i s dotacemi. Minimální čerpaná 

částka dosahuje 5 000 000 Kč, maximální pak 50 000 000 Kč. Doba splatitelnosti je 

stanovena do 25 let a zároveň se dá odložit o 6 měsíců až 3,5 let od realizace 

projektu. Mezi uznatelné náklady se řadí i DPH, nikoli však výdaje spojené 

s vypracováním projektové dokumentace. Aktuálně má kraj k dispozici 
30 000 000 000 Kč. (msk.cz, 2019) 
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4 MODELOVÝ PŘÍKLAD REGENERACE 
Objekt bývalých vojenských kasáren ve Služovicích (viz Obrázek 8) jsem si 

zvolila v rámci kapitoly modelový příklad regenerace, jelikož svým bývalým využitím 

navazuje na následující stěžejní kapitolu. Tato studie mě částečně i inspirovala, jak 

lze s vojenskými BF vynaložit. Vhodnost výběru jsem konzultovala s paní Ing. 

Lenkou Tichou. Celá kapitola se převážně opírá o konzultaci se starostou obce, 
panem Petrem Weczerekem a o územní plán obce Služovice. 

 
Obrázek 8: Poloha objektu (výřez z Google maps, 2018) 

4.1 Územní plán 
Územního plán obce Služovice je k nahlédnutí online na internetových 

stránkách MSK, samozřejmě také na obecním úřadě dále také na Magistrátu města 

Opavy. 
Hlavní výkres zobrazuje základní členění území a je vyhotoven v měřítku 1: 5 

000, dále je k dispozici v rámci grafické části, vyjma hlavního výkresu, inženýrské 

sítě, veřejně prospěšné stavby, předpokládané zábory, základní členění území, 
koordinační výkres a výkres širších vztahů. 

Zadavatelem územního plánu byla obec Služovice, pořizovatelem Magistrát 

města Opavy a platný je od 3. září 2018. 
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V textové části územního plánu obce Služovice (2018) je sledovaný objekt (viz 
Obrázek 9) hojně zmiňován. Návrh k předpokladu zabezpečení trvale udržitelného 

rozvoje je uvedeno i opětovné využití ploch bývalých kasáren– stabilizace a rozvoj 
ploch občanské vybavenosti OV (P3), výroby a služeb VS, agroturistiky AG (P4). 

Pro zajištění sociální soudržnosti územní plán navrhuje: stabilizaci stávajících a 

vymezení nových ploch občanského vybavení (Z27, P3). Co se týče oblasti 

vyhrazené pro agroturistiku v areálu bývalých vojenských kasáren, konkrétně v jeho 
severovýchodní části, je zde zanesen návrh, který má za cíl umožnit rozvoj formou 
agroturistiky (způsob trávení volného času návštěvníků území a zároveň možnost 

realizace ekonomických aktivit vlastníků nebo provozovatelů areálu či jednotlivých 

zařízení). Lze umístit ubytovací a stravovací zařízení, objekty bydlení majitelů a 

správců, zemědělské a chovatelské objekty, které však svým rozsahem 

neznehodnotí přírodní a rekreační hodnoty zájmového území. V oblasti VS je 
uvedeno, že do vybraného BF lze umístit nové výrobní aktivity, jelikož plocha se dá 

považovat za stabilizovanou. 
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Obrázek 9: Výřez z hlavního výkresu (výřez z hlavního výkresu Služovic, 2019) 

 
4.2 Základní informace o objektu 

Objekt byl vybudován v roce 1960. Původně sloužil vojákům v rámci 

protivzdušné obrany Hlučínska (viz Obrázek 10). Areál byl opuštěn v roce 1995. O 
pět let později, v roce 2000, získala část objektu do majetku obec Služovice. V roce 
2006 ji byla svěřena do vlastnictví i zbývající část. (Bernardová, 2017) 
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Obrázek 10: Vojenská technika ze Služovic (Jozef Medek, 2019) 

Jak mi sdělil starosta obce, pan Petr Weczerek, bývalý vojenský objekt ve 

Služovicích lze rozdělit na základní tři části, které jsou označovány písmeny A, B, 
C. Každá část je svým způsobem specifická. V části A se dnes nacházejí bytové 

domy pro obyvatele obce. Část B byla zregenerována v rámci evropského projektu 
Sapard a třetí část čeká na obnovu.  
4.3 Minulost, současnost a budoucnost areálu 

V části A jsou nyní bytové domy, které obec získala v roce 2006. (Bernardová, 

2017) 
Část B prošla regenerací v roce 2004 (viz Obrázek 11), a to v rámci dotačního 

programu Sapard. Tento program byl zřizován Evropskou Unií. Projekt ve 

Služovicích byl zahájen 30. 12. 2003 a ukončen 15. 11. 2004. EU poskytla dotaci 
ve výší 85 %, konkrétně podpořila tuto regeneraci 4 143 750 Kč. Projekt je 

registrován pod číslem 1627 – 110 – 2002 - 08OP. (Služovice, 2004) 
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Obrázek 11: Služovický areál, část B (autorka, 2019) 

Původně se v této části nacházely ubikace vojáků, ložnice, důstojnické 

kanceláře, kuchyně a jídelna. V dnešní době zde najdeme kancelářské a skladovací 

prostory, veřejné informačně komunikačně technologické centrum a také místnosti 

občanské vybavenosti (viz Obrázek 12). Z oficiálních stránek obce Služovice (2019) 

jsem zjistila, že se zde nyní nacházejí i volné prostory, které je možno si pronajmout, 

a to za 450 Kč/ m2/ rok. 
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Obrázek 12: Služovice (autorka, 2019) 

Část C byla kdysi veřejnosti utajena, a to dokonce tak, že nebyla zaznačena 

ani v mapě obce. Probíhaly zde přísně tajné operace, především zkušební odstřely. 

Nynější situace je taková, že je zde zachována opravdu panenská příroda, ve které 

je zřízen farmový chov zvířat, ale stále není veřejnosti otevřena. Nutno podotknout, 

že starosta obce, pan Petr Weczerek, intenzivně pracuje na tom, aby tomu tak již 

na dlouho nebylo. 
Jeho prvním krokem, který podnikl, bylo přesvědčení zastupitelstva obce 

Služovice, aby se daný problém brownfieldu začal řešit. Když se mu toto povedlo, 

položil si otázku, co by obyvatelé nejvíce ocenili a co by zde bylo nejvhodnější 

vybudovat. Vytvořil tedy anketu, aby získal zpětnou vazbu. V obci Služovice žije 

necelých 800 obyvatel, z čehož 80 lidí vyplnilo anketu přes internet a 50 lidí 

písemně. Výsledky, které z ankety vyhodnotil, ho velice příjemně překvapily, jelikož 

se shodovaly s jeho představou i s představou zastupitelstva obce. Idea, s kterou 
tedy začal pracovat byla taková, že se bude co nejvíce snažit využít potencionálu 

přírody. Jak již bylo zmíněno výše, je zde zachována opravdu panenská příroda, a 
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to i z důvodu, že zde sice probíhaly zkušební odstřely, ale na střelnici. Kontaminace 

sice ještě nebyla zjišťována, není však předpokládána.  
Starosta nechal vypracovat studii, která stála přibližně 200 000 Kč a byla 

financována obecními penězi. Projektové šetření zatím zpracováno není. Záměry, 

které lze uvést ze studie jsou například: vybudování dětského hřiště, zážitková 

turistika, agroturistika, zázemí pivovaru, zajištění škol v přírodě, zřízení moderního 

vojenského muzea, venkovní amfiteátr, podpora sportu a rekreace. Na základě této 

studie by rád získal vhodný dotační titul, který by posloužil na projektovou 

dokumentaci a následnou realizaci celého projektu. Projektování předpokládá ve 

fázích, v časové ose přibližně 10 let. Celkovou realizaci odhaduje na 150 000 000 - 
200 000 000 Kč. 

Realizací tohoto projektu by obec získala na atraktivitě a také vytvořila 20 – 30 
nových pracovních míst. Aktuálně se starostovi přihlásil jeden místní nadšenec, 

který by zde rád provozoval pivovar. Prvním nejbližším cílem je však zapsání 

objektu do Národní databáze brownfieldů, kterou má pod záštitou agentura 

CzechInvest. Toto však není nijak zdlouhavý ani náročný proces. Až tento krok 

učiní, může začít hledat vhodné dotace a případné investory. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bc. Nikola Švábíková: Využití finančních metod pro regeneraci brownfields  

2019  36  

5 NÁVRH ZNOVUVYUŽITÍ A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO 

BROWNFIELDU 
K návrhu znovuvyužití jsem si vybrala bývalý vojenský areál Monoblok Stará 

Ves nad Ondřejnicí (viz Obrázek 13). Tento objekt jsem zvolila z několika důvodů. 

Hlavním kritériem pro mě byly vyřešené majetkové vztahy, dále ucházející 

stavebně-technický stav a dobré dopravní napojení. Vhodnost výběru mi potvrdila i 

paní Ing. Lenka Tichá. Veškeré návrhy jsem konzultovala se starostou obce Stará 

Ves nad Ondřejnicí, panem Ing. Daliborem Dvořákem. V rámci této stěžejní kapitoly 

jsem absolvovala i soukromou exkurzi za doprovodu, stávajícího správce objektu, 

pana Pinkavy, který zde i shodou náhod vykonával svou povinnou vojenskou 
službu. 

 
Obrázek 13: Poloha objektu (výřez z Google maps, 2018) 

 
5.1 Společensko-historický kontext 

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí čítá necelých 2 800 obyvatel (Český statistický 

úřad, 2019) a nachází se cca 17 km od města Ostravy a náleží k okresu Ostrava-
město, v Moravskoslezském kraji. Obcí protéka řeka Ondřejnice, jak je zřejmé 

z názvu obce. Severozápádním směrem se nachází CHKO Poodří. Dominantou 
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obce je bezesporu zámek, který byl vystavěn v období renesance za vlády rodu 

Syrakovských a goticko-renesančí kostel. (Stará Ves nad Ondřejnicí, 2012) 
Obec se za posledních uplynulých let výrazně mění, a to jen v dobrém slova 

smyslu. Proběhla rekonstrukce zámeckého parku a v dnešních dnech je v plném 

proudu rekonstrukce samotné zámecké budovy. Stará Ves nad Ondřejnicí získala 

v roce 2001 titul Vesnice roku Moravskoslezkého kraje. V okolí obce se nacházejí 

vyhledávané turistické trasy, které jsou obohaceny sítí cyklostezek. (Stará Ves nad 

Ondřejnicí, 2019) 
5.2 Územní plán 

Územní plán obce Stará Ves nad Ondřejnicí je k nahlédnutí online na 

oficiálních internetových stránkách obce (Stará Ves nad Ondřejnicí, 2019) a 
samozřejmě také na obecním úřadě. Hlavní výkres zobrazuje základní členění 

území a je vyhotoven v měřítku 1: 5 000, dále je dispozici v rámci hlavního výkresu, 

urbanistická koncepce, koncepce dopravní infrastruktury, koncepce vodního 

hospodářství, koncepce energetiky a spojů a výkres veřejně prospěšných staveb. 

Dále je vyhotoven i koordinační výkres, výkres širších vztahů a výkres 

předpokládaných záborů půdního fondu. 
Objednatelem byla obec Stará Ves nad Ondřejnicí, pořizovatelem Magistrát 

města Ostravy, zhotovitelem atelier Archplan Ostrava s.r.o. a expedován v květnu 

roku 2014. 
Celý areál je olemován zelenou barvou, která dle legendy vyznačuje hranice 

ploch přestavby s popisem a zároveň je vymalována modře, což znamená, že se 

jedná o plochu, kde je podmínkou pro rozhodování prověření navržených změn 

územní studií (viz Obrázek 14). 
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Obrázek 14: Výřez z koordinačního výkresu (výřez z koordinačního výkresu Staré Vsi nad 

Ondřejnicí, 2019)  
Z koordinačního výkresu můžeme vyčíst, že se zde nachází zájmové území 

Ministerstva obrany pro nadzemní stavby – ochranné pásmo komunikačního 

vedení. Písmena SV označují, že se jedná o plochy smíšené výrobní. 
V blízkosti sledovaného objektu se nacházejí plochy pro dopravní 

infrastruktury, obytné plochy a smíšené plochy nezastavěného území. 
Dle textové části územního plánu, plocha, na které se nachází sledovaný 

brownfield je v současné době zastavěná objekty, které byly původně využívány 

Ministerstvem obrany. Obec však má záměr opuštěný areál využít k jiným účelům 

– výrobě nebo občanskému vybavení. Plocha nezasahuje aktivní zóny záplavového 

území. Na této ploše budou podporovány pouze aktivity, které budou mít minimální 

dopad na okolní obytnou zástavbu obce.  
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5.3 Katastr nemovitostí 
Jak je uvedeno na internetových stránkách Nahlížení do katastru nemovitostí 

(2019), areál monobloku se nachází na pozemku v obci Stará Ves nad Ondřejnicí 

v katastrálním území Stará Ves nad Ondřejnicí pod parcelním číslem 1102 (viz 
Obrázek 15). Vlastnické právo má obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, Stará 

Ves, 73923. Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany a parcela nemá evidované 

BPEJ. Samotná stavba se nachází na zastavěné ploše s nádvořím s parcelním 

číslem 1105 (viz Obrázek 16). Stavba, stejně jako pozemek, nemá evidovaný žádný 

způsob ochrany ani evidovaný BPEJ. Vlastnické právo má taktéž obec.  
 

 
Obrázek 15: Areál monobloku (výřez z KN, 2019) 
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Obrázek 16: Parcela monobloku (výřez z KN, 2019) 

 
5.4 Základní informace a začlenění 

Kasárna Stará Ves nad Ondřejnicí je monoblokový areál, který patřil Armádě 

České republiky. S koncem povinné vojenské služby zůstal celý areál nevyužitý. 

Brownfield leží na jihozápadním okraji obce mimo souvislou obytnou zástavbu. 

Pozemek areálu je mírně svažitý směrem k severovýchodu. Příjezd je možný z 

místní komunikace od jihozápadu či severovýchodu. 
Začlenění:  
dle původu vzniku: Nevyužívané objekty ozbrojených složek 
dle ekonomické atraktivity: Projekt s mírnou podporou (greyfields) 
dle úrovně rozvoje: Pasivně rozvojový BF 
Aktuální stav je takový, že v areálu se nacházejí rekultivované části. Lze jej 

tedy rozdělit na dvě hlavní jednotky, a to samotný monoblok s přilehlými pozemky 
a vrátnicí, přičemž do druhé spadá sběrný dvůr (viz Obrázek 18), čerpací stanice 
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pohonných hmot (viz Obrázek 17)  a objekty autodílů a stolárny, které mají pronajaté 

místní živnostníci. 
  

 
Obrázek 17: Čerpací stanice PHM (autorka, 2018) 

 

 
Obrázek 18: Sběrný dvůr (autorka, 2018) 
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Okolí sledovaného areálu kasáren nabízí základní občanskou vybavenost, 

kterou doplňuje o možnost využití ubytovacích zařízení v blízkém hotelu Palfrig. 
Dále se v blízkosti nachází i několik restauračních zařízení. Kulturní, sportovní i 

spolkové využití je v dané oblasti dobře zastoupeno. Za výhodu můžeme považovat 

blízkou cyklostezku a turistickou naučnou stezku. 
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5.5 Hodnota investorského kritéria 
Hodnocení využitelnosti BF Investorská kritéria vychází ze čtyř hlavních pilířů. 

Prvním je omezení výstavby (OV), dále technická infrastruktura (TI), dopravní 

infrastruktura (DI) a vlastnické vztahy (VV) (viz Tabulka 5). 
 

Tabulka 5: Bodové hodnoty pro IK (vlastní zpracování dle Tomášková, 2017) 
Kritérium Dílčí kritérium Bodová hodnota 
Omezení výstavby (OV) - záplavové území 

- OP technické infrastruktury 
- OP dálnice 
- OP železnice 
- OP letiště 
- CHKÚ 
- biokoridor 
- ekologická zátěž  

-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 

Technická infrastruktura (TI) - vodovod 
- kanalizace 
- plynovod 
- elektřina 
- centrální zásobování teplem 
- telekomunikační přípojka 

1 
3 
5 
2 
4 
0 

Dopravní infrastruktura (DI) - dálnice 
- silnice 1. třídy 
- silnice 2. třídy 
- silnice 3. třídy 
- železnice 
- letiště 

4 
3 
2 
0 
1 
5 

Vlastnické vztahy (VV) 
(podíl*bodová hodnota) 

- soukromé 
- obecní 
- státní 
- církevní 

2 
4 
3 
1 
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Investorské kritérium se dále počítá dle následujícího vzorce:   
     IK = OV + TI + DI + VV 

Z výpočtu (viz Tabulka 6) investorského kritéria vyplývá hodnota 33, což 

znamená vysoké IK, které je hodnoceno více než kladně. Z tohoto výpočtu lze tedy 

předpokládat, že projekt má smysl řešit. 
Tabulka 6: Hodnota investorského kritéria (vlastní zpracování, 2019) 

Omezení výstavby záplavové území (-1) 
Technická infrastruktura vodovod (1), kanalizace (3), elektřina (2), plynovod (5), 

centrální zásobování teplem (4) 
Dopravní infrastruktura: 

dálnice (4), silnice I. třídy (3), silnice II. třídy (2), 

železnice (1), letiště (5) 
Vlastnické vztahy: 

obecní (4) 
Celkový počet bodů: 33 

 
 

5.6 Možné aktivity pro využití areálu 
Celý areál bývalých kasáren nabízí mnohé a různorodé využití. Své nápady 

jsem konzultovala se starostou obce Stará Ves nad Ondřejnicí panem Ing. 

Daliborem Dvořákem. Díky tomu jsem byla schopna se rozhodnout, který nápad 

bude nejvíce přínosný pro obec a její obyvatele a následně se na něj zaměřit.  
5.6.1 Související plochy 

Celý areál lze rozdělit na dvě základní části, a to na zájmovou oblast 
Monobloku a dále do dalších doplňujících jednotek. Související plochy, které lze 

přiřadit k celému areálu sice nejsou mým sledovaným záměrem, avšak nacházejí 

se v jeho bezprostřední blízkosti. Z tohoto důvodu považuji za důležité se o nich 

alespoň zmínit a stručně se k nim vyjádřit. 
Jedna část areálu je v dnešní době využívána místními drobnými živnostníky. 

Toto využití bych rozhodně zachovala a případně i dále lehce rozšířila. Tento počin 
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by podporoval zaměstnanost v obci. Do další části lze začlenit pár rodinných domů, 

které nejsou obývány a je v plánu obce je zdemolovat. Třetí částí je plocha sběrného 

dvoru. Účel této plochy je v plánu obce zachován a je zde předpokládáno, že se 

toto nynější využití bude dále rozvíjet. Je důležité zmínit fakt, že sběrný dvůr nevidím 

jako problém, jelikož se zde sběrný odpad pouze skladuje a dále se zde 

nezpracovává a tím pádem, nevytváří žádný nežádoucí zápach, což mohu potvrdit 

osobní návštěvou. Jde tedy jen o estetickou rovinu, která by mohla regenerovanému 

BF ubírat na estetické hodnotě, avšak tento problém lze snadno vyřešit biologickou 

clonou. Jako nejvhodnější stromy, které bych zde vysadila jsou smrky omorika 
(Picea Omorika), a to z důvodu, že jde o vždyzelený strom, který snáší i trvalé 

znečištění, zároveň není nijak zvlášť náchylný na choroby a škůdce.  
5.6.2 Multifunkční budova 

Jako první návrh na regeneraci Monobloku bylo vytvoření multifunkční budovy, 

která by sloužila jako školící a vzdělávací centrum. Představu lze doplnit i o jazykové 

nebo počítačové kurzy či sídlo autoškoly. Tento návrh lze podpořit i tím, že se 

v blízkosti nachází letiště Leoše Janáčka. Lze tedy tak předpokládat, že by byla 
zajištěna poptávka po této službě. Bohužel proti této variantě hraje fakt, že i v bližší 

dojezdové vzdálenosti od letiště, než se nachází vybraný objekt, je tato služba 

nabízena. Z důvodu velké konkurence jsem tuto variantu nezvolila za nejvhodnější. 

Vypracovala jsem pro daný návrh SWOT analýzu (viz Tabulka 7), avšak názor se 

mnou sdílel i starosta obce. 
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Tabulka 7: SWOT analýza pro multifunkční budovu (vlastní zpracování, 2019) 
Silné stránky Slabé stránky - Příjem do rozpočtu obce 

- Neexistence ekologických zátěží  
- Existence podnikatelských subjektů  
- Vyřešené vlastnické vztahy  
- Udržovaný stav objektu 
- Kanalizace, plynofikace, elektrifikace  
- Pitná a užitková voda 
- Blízké napojení na dopravní 

infrastrukturu 
- Blízká dostupnost letiště 

- Stáří objektů 
- Lokalizace objektu 
 

Příležitosti Hrozby 
- Rozvoj podnikatelských aktivit 
- Dotační politika  
- Tvorba nových pracovních míst  
- Propagace obce 

- Zvýšení dopravní zátěže  
- Zvýšení pohybu v obci 
- Zvýšený hluk v obci 
- Konkurence 
- Nezájem o službu 
 
 
 

 
5.6.3 Ubytovací zařízení 

Další z možností znovuvyužití Monobloku se, vzhledem k vnitřnímu 

rozestavění pokojových jednotek, jeví vybudování ubytovacího zařízení, které by 

mohlo být doplněné o restaurační zařízení, parkoviště či například i o hrací hřiště 

pro děti. Tento nápad bohužel značně ohrožuje existence blízkého hotelu Palfrig 
(viz Tabulka 8). Toto restaurační zařízení poskytuje služby oslavencům, 

novomanželům i turistům. Vzhledem k velikosti obce a možné kapacitě řešeného 

objektu, jsem společně se starostou obce usoudila, že tato služba je dostatečně 

zastoupena právě výše zmíněným hotelem Palfrig. 
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Tabulka 8: SWOT analýza pro ubytovací zařízení (vlastní zpracování, 2019) 
Silné stránky Slabé stránky 

- Příjem do rozpočtu obce 
- Neexistence ekologických zátěží  
- Vyřešené vlastnické vztahy  
- Udržovaný stav objektu 
- Kanalizace, plynofikace, elektrifikace  
- Pitná a užitková voda 
- Klidná lokalita 

- Stáří objektů 
- Lokalizace objektu 
- Velikost objektu 
 

Příležitosti Hrozby 
- Rozvoj podnikatelských aktivit 
- Tvorba nových pracovních míst  
- Propagace obce 

- Zvýšení dopravní zátěže  
- Existence podnikatelských subjektů 
- Nezájem o službu 
- Finanční neschopnost 

 
5.6.4 Domov pro seniory 

Jako jedna z dalších možností se jevila i vybudování domova pro seniory. 
Tento nápad podporuje vnitřní rozčlenění objektu, které by mohlo korespondovat 
s následným využitím pro ubytování seniorů. Jako hlavní překážkou v této ideji 
shledávám potencionální malou poptávku. Samotná obec Stará Ves nad Ondřejnicí 

nečítá tolik obyvatel v důchodovém věku, aby byla schopna objekt plně obsadit. I 

když by bylo počítáno s možností využití sousedních obyvatel v důchodovém věku, 

nebyla by kapacita objektu využita. Z důvodů nedostatečné poptávky jsem proto 

tedy tento návrh zavrhla (viz Tabulka 9). Starosta obce celou situaci viděl totožně.  
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Tabulka 9: SWOT analýza pro domov pro seniory (vlastní zpracování, 2019) 
Silné stránky Slabé stránky 

- Neexistence ekologických zátěží  
- Vyřešené vlastnické vztahy  
- Udržovaný stav objektu 
- Kanalizace, plynofikace, elektrifikace  
- Pitná a užitková voda 
- Klidná lokalita 

- Stáří objektů 
- Lokalizace objektu 
- Velikost objektu 
- Nedostatečný zájem o danou službu 

Příležitosti Hrozby 
- Dotační politika  
- Tvorba nových pracovních míst  

- Finanční neschopnost 
- Nevyužití kapacity 
- Nedostatečný zájem o službu 

 
5.6.5 Paintballové lanové centrum 

Pro paintballové s lanovým centrem by vystačily plochy okolo Monobloku. 
Finanční náročnost by nebyla nijak zvlášť vysoká, avšak by neřešila problematiku 

BF v dané obci. Beneficientem projektu by v tomto případě byl primárně investor. 
Obec by se dočkala každopádně zvýšení popularity, ale krom toho by nezískala 

žádné další plusové body. Jelikož tato varianta není řešením pro regeneraci 

vybraného BF, tak jsem ji zhodnotila jako nepřínosnou pro obec a na základě tohoto 

předpokladu (viz Tabulka 10) jsem jí dále nezpracovávala. Navíc by objektu hrozilo 

možné chátrání, vznik kontaminace a poničení samotné budovy např. barvami. 
 
 
 
 
 
 



Bc. Nikola Švábíková: Využití finančních metod pro regeneraci brownfields  

2019  49  

Tabulka 10: SWOT analýza pro paintballové a lanové centrum (vlastní zpracování, 2019) 
Silné stránky Slabé stránky 

- Neexistence ekologických zátěží  
- Vyřešené vlastnické vztahy  
- Udržovaný stav objektu 
- Kanalizace, plynofikace, elektrifikace  
- Pitná a užitková voda 
- Pozemky 

- Stáří objektů 
- Lokalizace objektu 
- Velikost objektu 
- Zaměřeno pouze na pozemky 

Příležitosti Hrozby 
- Rozvoj podnikatelských aktivit 
- Tvorba nových pracovních míst  
- Propagace obce 

- Zvýšení dopravní zátěže  
- Nezájem o službu 
- Poničení samotné budovy 
- Další chátrání stavby 
- Vznik kontaminace 

 
5.7 Vypracování návrhu pro znovuvyužití Monobloku ve Staré Vsi 

nad Ondřejnicí 
V předchozích podkapitolách jsem zmínila možné aktivity, které by mohly vést 

k regeneraci vybraného BF. Všechny jsem ale z určitých důvodů zavrhla a nezvolila. 

Řídila jsem se především zájmy obce. A jak bylo zmíněno již výše, veškeré návrhy 

jsem konzultovala se starostou obce Stará Ves nad Ondřejnicí, panem Ing. 

Daliborem Dvořákem.  
Tedy i přes to, že jsem několik svých návrhů byla nucena zavrhnout, shodla 

jsem se se starostou obce na myšlence, vybudovat zde bytové jednotky pro mladé, 

tzv. startovací byty. 
Pan starosta Ing. Dalibor Dvořáček zastával názor, že by jako nejschůdnější 

variantu viděl demolici bývalého Monobloku. Na této ploše by poté následně rád 

vybudoval nové bytové domy. Tento nápad jsem hned viděla jako výzvu. Říkala 

jsem si, proč demolovat relativně nezničený objekt? Objekt, který je ve značně 

dobrém stavebně-technickým stavu a má vyřešené majetkové vztahy? Nutno 
zmínit, že objekt je obcí lehce využíván. Jak mi sdělil pan Pinkava (2019), jsou zde 
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pořádány výstavy spolků, obec tento objekt využívá jako skladovací prostory. 
Nepravidelně tento objekt využívá i seskupení skautů či zájmových spolků, které 

zde využívají i možnost přespání v „bojových“ podmínkách (viz Obrázek 19). Za 
důležitou informaci považuji i fakt, že se o Monoblok stará obecní správce. Do jeho 

povinností patří chránit objekt, udržovat v něm i v jeho blízkosti celkový pořádek, a 
především objekt vytápět. Objekt bývalých vojenských kasáren je vytápěn 

přebytkovým dřevem, které vyprodukuje obec.  

 
Obrázek 19: Interiér kasáren (autorka, 2019) 

K nápadu objekt zdemolovat jsem se tedy značně nepřikláněla. Snažila jsem 

se pracovat s variantou objekt zregenerovat, ale zároveň splnit požadavky a 
očekávání obyvatelů obce, které mi byly přetlumočeny starostou.  

Celý návrh je tedy kombinací primárních požadavků obce, jejich obyvatel a 

starosty. V mé diplomové práci jsem se tedy snažila, aby obec byla obohacena o 

tzv. „startovací byty“ pro mladé, byty pro seniory a aby zde byla zvýšena i nabídka 

pracovních příležitostí. 
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Za nejlepší řešení jsem tedy zvážila návrh propojit startovací byty pro mladé 

společně s bydlením pro seniory. Regeneraci objektu bych obohatila i o kulturní 

místnost, jelikož jsem myslela i na zachování tradice místních spolků, která by se 

nacházela v místnostech bývalé kantýny (viz Obrázek 20). Z důvodů zajištění co 
nejlepší péče pro nejen seniory, ale i malé děti, bych zde zajistila i ordinace pro 
praktické a pediatrické lékaře k pronájmu. Dále by se zde nacházely prostory, které 

by měly komerční využití. Pro představu lze uvést provozování potravin, kosmetiky 
či další jiné drobné živnostenské činnosti. 

 
Obrázek 20: Místnosti bývalé kantýny (autorka, 2019) 

5.8 SWOT analýza 
Ke svému návrhu jsem vypracovala SWOT analýzu (viz Tabulka 11). Již na 

první pohled je zcela jasné, že silné stránky a příležitosti převažují nad slabými 

stránkami a hrozbami. 
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Tabulka 11: SWOT analýza návrhu regenerace (vlastní zpracování, 2019) 
Silné stránky Slabé stránky 

- Příjem do rozpočtu obce 
- Zájmové spolky, kulturní dění 
- Neexistence ekologických zátěží  
- Existence podnikatelských subjektů  
- Vyřešené vlastnické vztahy  
- Udržovaný stav objektu 
- Kanalizace, plynofikace, elektrifikace  
- Pitná a užitková voda  
- Klidná lokalita  

- Stáří objektů 
- Lokalizace objektu 
- Velikost objektu 
 

Příležitosti Hrozby 
- Rozvoj podnikatelských aktivit 
- Dotační politika  
- Tvorba nových pracovních míst  
- Propagace a zvýšení atraktivity obce 
- Byty pro mladé 
- Byty pro seniory 
- Vybudování parkoviště 
- Vybudování odpočinkové zóny a 
dětského hřiště 
- Poptávka po službě 

- Zvýšení dopravní zátěže  
- Horší dostupnost MHD 
 

 
5.9 Finanční odhad 

Výpočty byly zpracovány dle Českých stavebních standardů. Cenová nabídka 

za zpracování projektové dokumentace pro pozemní a krajinářskou stavbu byla 
vypočtena přes aplikaci Kalkulačka pro pozemní a krajinářské stavby, které 

zprostředkovává Česká Komora Architektů. Veškeré propočty jsem konzultovala 

s panem Ing. arch. Alešem Studentem, Ph.D..   
Pro přesnější výpočty jsem si objekt rozdělila na dvě části, a to především 

z důvodu, že se liší počtem nadzemních podlaží, tím samozřejmě i výškou a dále i 

šířkou. Jako první jsem však areál Monobloku rozdělila na čtyři základní části (viz 
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Tabulka 12), a to dle celkové rozlohy areálu, celkově zastavěné plochy, a právě do 
dvou zmiňovaných částí samotného objektu. 

 
Tabulka 12: Základní parametry objektu (vlastní zpracování, 2019) 

Celková rozloha areálu 3800 m2 
Zastavěná plocha celkem 1690 m2 

1. část objektu 1239 m2 
2. část objektu 451 m2 

 
Následující tabulka (viz Tabulka 13) zobrazuje propočet v procentech. Pro 

srovnání je zde zachován i sloupec standardních 100 %, v případě že bychom chtěli 

totožný objekt, který spadá do kategorie Domy byt. typ. s celost. unifik. konstr. 
soustavami panelovými, nově postavit. Dle odhadů lze vyhodnotit, že regenerace 

objektu bývalých vojenských kasáren, by činila 42,9 %. Proto tedy dále budu počítat 

s částkou 2477,5 Kč a ne se 100 % 5775 Kč. 
Tento výpočet podporuje můj návrh na regeneraci, jelikož náklady na 

samotnou demolici by se pohybovaly okolo 50 %. Lze tedy vyvodit, že v případě, 

kdy by se objekt zdemolovat a byla zde vybudována nová stavba, by byl celý projekt 

výrazně finančně náročnější. 
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Tabulka 13: Procentuální propočet (vlastní zpracování dle Českých stavebních standardů, 2019) 
Díl Typ práce Standard Pro kasárny 
1 Zemní práce 0,9   
2 Základy, zvláštní zakládání 4,8   
3 Svislé a kompletní konstrukce 25,8   
4 Vodorovné konstrukce 10,7   
5 Komunikace 0,1   
6 Úpravy povrchu, podlahy 4,8 2 
8 Trubní vedení 0,1 0,1 
9 Ostatní konstrukce, bourání 2 2 
99 Staveništní přesun hmot 2,7 2,7 
711 Izolace proti vodě 0,7 0,7 
712 Živičné krytiny 0,7 0,7 
713 Izolace tepelné 1,1 1,1 
715 Izolace chemické     
721 Vnitřní kanalizace 0,6 0,6 
722 Vnitřní vodovod 1,1 1,1 
723 Vnitřní plynovod 0,1 0,1 
724 Strojní vybavení 0,2 0,2 
725 Zařizovací předměty 1,1 1,1 
726 Instalační prefabrikáty 8,4   
731 Kotelny 0,3 0,3 
732 Strojovny 0,2 0,2 
733 Rozvod potrubí 0,9 0,3 
734 Armatury 0,6 0,3 
735 Otopná tělesa 1,2 1,2 
761 Konstrukce sklobetonové     
762 Konstrukce tesařské 1,1 1,1 
763 Dřevostavby     
764 Konstrukce klempířské 0,5 0,5 
765 Krytiny tvrdé 0,4 0,4 
766 Konstrukce truhlářské 6,5 6,5 
767 Konstrukce zámečnické 6,4 6,4 
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,3 0,3 
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772 Kamenné dlažby     
773 Podlahy teracové     
775 Podlahy vlysové a parketové     
776 Podlahy povlakové 2 2 
777 Podlahy ze syntetických hmot 1 1 
781 Obklady keramické 0,5 0,5 
782 Konstrukce z přírodního kamene     
783 Nátěry 1,1 1,1 
784 Malby 0,8 0,8 
786 Čalounické úpravy 0,5 0,5 
787 Zasklívání 0,2 0,2 
791 Montáž zařízení velkokuchyní 0,1   
793 Montáž zařízení prádelen a čistíren 0,1   
M21 Elektromontáže 5,2 5,2 
M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky 1 1 
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0,7 0,7 
M33 Montáže dopravních zařízení a vah 2,1   
M36 Montáže měřících a regul. zařízení 0,4   
M43 Montáže ocelových konstrukcí     
M46 Zemní práce při montážích     
M99 Ostatní práce montážní     
    
 Vyjádřeno v procentech 100 42,9 
 Domy byt. typ. s celost. unifik. konstr. 

soustavami panelovými 5775 Kč bez DPH/m3 2477,5 Kč bez DPH/m3 
 
Po vypočtení ceny za metr krychlový jsem s částkou dále pracovala a spočítala tak 

cenu za regeneraci pro první a druhou část objektu. První část objektu má čtyři nadzemní 

podlaží a je větší i co do délky, výšky a šířky budovy. Regenerace této části jsem vypočítala 

na 42 522 687 Kč (viz Tabulka 14). 
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Tabulka 14: Propočty pro 1.část objektu (vlastní zpracování, 2019) 
výška 1 NP 3,3 m  
počet podlaží 4 
střecha 0,4 m 
základy 0,3 m 
výška budovy 13,9 m 
délka budovy 63 m 
šířka budovy 19,6 m 
celkový obestavěný prostor 17163,72 m3 
cena za rekonstrukci   42 522 687,21 Kč bez DPH 

 
Druhá část objektu je menší a má o dvě nadzemní podlaží méně, z toho důvody by 

regenerace vyšla na značně méně peněz, konkrétně 7 053 371 Kč (viz Tabulka 15) 
Tabulka 15: Propočty pro 2.část objektu (vlastní zpracování, 2019) 
výška 1 NP 3,3 m 
počet podlaží 2 
střecha 0,4 m 
základy 0,3 m 
výška budovy 7,3 m 
délka budovy 26 m 
šířka budovy 15 m 
celkový obestavěný prostor 2847 m3 
cena za rekonstrukci 7 053 371,33 Kč bez DPH  

 
Na internetových stránkách České komory architektů jsem přes aplikaci 

Kalkulačka vypočítala celkovou cenovou nabídku za zpracování projektové 

dokumentace pro pozemní a krajinářskou stavbu. V následující tabulce (viz Tabulka 
16) jsem zadávala údaje, ke kterým jsem se došla na základě výše zmíněných 

výpočtů. 
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Tabulka 16: Odhad investiční nákladů (vlastní zpracování dle ČKA, 2019) 
Základní popis stavby dle požadavků investora 
Zadaná výše jednotkové sazby za m³ obestavěného prostoru: 2477.457 Kč bez DPH 
Velikost obestavěného prostoru: 20010.72 m³ 
Navýšení investičních nákladů z důvodu rekonstrukce: 20 % 
Pozemek a další vedlejší investiční náklady 
Zadaná výše nákladů na pozemek a infrastrukturu: 1.8 mil. Kč bez DPH 
Odhadovaná výše vedlejších a nadstandardních 
výdajů: 1.8 mil. Kč bez DPH 

 
Dalším krokem (viz Tabulka 17) bylo vypočítání ceny za regeneraci budovy a 

jelikož půjde o rekonstrukci budovy, bylo nutné připočítat 20 % z této ceny. Dále 

bylo nezbytné započítat i úpravy pozemku a další možné vedlejší náklady. 
 

Tabulka 17: Vypočtené předběžné investiční náklady stavby (vlastní zpracování dle 
ČKA, 2019) 

Budova (obj. 1+ obj. 2) 49 575 000 Kč bez DPH 
Rekonstrukce nebo dostavba 9 915 000 Kč bez DPH 
Pozemek 1 800 000 Kč bez DPH 
Vedlejší náklady 1 800 000 Kč bez DPH 
Celkem 63 089 000 Kč bez DPH 

 
Další položky, které bylo nutno neopomenout (viz Tabulka 18), vycházejí 

z předpokladu, že průměrná hodinová sazba projektové kanceláře je 500 
Kč/hod bez DPH.  
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Tabulka 18: Výpočet honoráře za zpracování projektové dokumentace (vlastní 
zpracování dle ČKA, 2019) 

FS Základní fáze služby při projektové činnosti 
pozemní/krajinářské stavby %  Počet hodin Kč bez DPH 

1FS Příprava projektu 1% 112 56 000 
2FS Návrh stavby 13% 1445 722 500 
3FS Projekt pro umístění stavby 15% 1667 833 500 
4FS Projekt pro povolení stavby 22% 2444 1 222 000 
5FS Projekt pro provádění stavby 32% 3555 1 777 500 
6FS Soupis prací a dodávek 8% 556 278 000 
7FS Autorský dozor 13% 1334 667 000 
 Celkem 100% 11113 556 500 

  
Poslední tabulka, která byla nezbytná k celkovému výpočtu (viz Tabulka 19) 

vyobrazuje předpokládanou cenu za projektovou dokumentaci. 
Tabulka 19: Nabídková cena za vypracování autorizované projektové dokumentace a 

souvisejících služeb (vlastní zpracování dle ČKA, 2019) 
Přehled objednaných služeb  Počet hodin Kč bez DPH 
Vypracování úplné projektové dokumentace stavby 11113 5 556 500 
Navýšení náročnosti při rekonstrukci 2223 1 111 500 
Navýšení náročnosti při variantním řešení návrhů stavby (2.fs) 0 0 
Obstaravatelská činnost (inženýring) 446 223 000 
Celková časová náročnost a cena za výkon profese 
autorizovaného architekta či inženýra 13782 6 891 000 

 
Z výše zmíněných tabulek jsem vytvořila poslední tabulku, a to krycí list 

aproximativního propočtu stavby (viz Tabulka 20), která uvádí nejdůležitější finanční údaje. 

Konečná předběžná suma, ke které jsem po výpočtech, vycházející z Českých stavebních 

standardů a České komory architektů, došla je částka 69 980 000 Kč bez DPH.  
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Tabulka 20: Krycí list aproximativního propočtu stavby (vlastní zpracování dle ČKA, 2019) 
KRYCÍ LIST APROXIMATIVNÍHO PROPOČTU STAVBY Kč bez DPH 

I Projekční a průzkumné práce  6 891 000 Kč 
II Technologické soubory  0 Kč 
III Stavební objekty  61 289 000 Kč 

 obj.01 rekonstrukce 59 489 000 Kč 
 obj.02 TÚ a SÚ 1800000 Kč 

IV Vedlejší stavební náklady  1 800 000 Kč 
Rozpočtová rezerva   započteno v III 
Celkem  69 980 000 Kč 

 
5.10 Návrh finančního řešení 

V předchozí podkapitole jsem po několika výpočtech došla ke konečné částce 

69 980 000 Kč bez DPH. V následující podkapitole se pokusím navrhnout možné 

finanční řešení projektu. Jelikož se jedná o nemalou sumu, tak si troufám 

předpokládat, že bylo velice obtížné najít investora, který by byl schopný disponovat 

s takovouto velkou částkou. Budu tedy pracovat s vizí, že je nutná pomoc veřejného 

sektoru. Dále navrhuji několik možných finančních cest, kterých by teoreticky bylo 

možné využít k regeneraci monobloku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. 
Jako hlavní možný finanční zdroj osobně shledávám využití úvěru JESSICA II, 

který zaštituje Moravskoslezský kraj. Hlavními důvody jsou možnost kombinace 

s dotacemi a možná výše úvěru až do 50 000 000 Kč. Tento návrh podporuje fakt, 

že Stará Ves nad Ondřejnicí splňuje podmínky pro získání úvěru, jelikož jde o obec, 
a ne o statutární město. Dalším důležitým faktorem je i to, že splňuje podmínku, 

která určuje, že se má jednat o objekt určený k bydlení.  
Část objektu, která bude nabízet prostory ordinace pro praktické a pediatrické 

lékaře a drobné živnostníky by mohla najít oporu v programu podpor rozvoje regionů 

2019+, Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT Podpora dostupnosti 
služeb, jelikož z tohoto programu mají být podporovány projekty, které budou sloužit 

k základní lékařské péči a obchodní obslužnosti. 
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Další dotační program, který by byl možný na daný objekt aplikovat je Program 
Podpora rozvoje regionů 2019+, Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova, 
DT Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, jelikož do něj 

spadá i obnova zařízení pro volnočasové aktivity, do kterých je možno zařadit i 

komunitní a spolkovou činnost, kterou bych, v rámci svého návrhu, v obci ráda 

zachovala. 
Obnovu parkovacích ploch a případné vybudování autobusové zastávky, které 

se nezbytně vážou na občanskou vybavenost obce, lze podpořit programem 
Podpora rozvoje regionů 2019+, Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova, 
DT Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury. 

Finanční možnosti, které je možné využít v této konkrétní regeneraci 

shledávám jako velice dobré. Velkou výhodou je možnost rozdělení projektu na více 

části, z čehož každá část nalézá možné čerpání finančních dotací, vzhledem ke 

svému následnému využití.  
Závěrem této kapitoly, díky získaným výsledkům, je možné tvrdit, že nynější 

situace pro řešení problematiky BF, je velice solidní. 
 

5.11 Vizualizace projektu 
Tato kapitola, jak již název napovídá, bude zaměřena na vizualizaci projektu. 
Jako první jsem zpracovala návrh, jak by mohla vypadat celá budova ze 

severovýchodní strany (viz Obrázek 22) a z jihozápadní strany (viz Obrázek 24). 
Pracovala jsem v programu PhotoFiltre Studio a jako podklad mi sloužily reálné 

fotografie (viz Obrázek 21 a Obrázek 23). 
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Obrázek 21: SV strana (autorka, 2018) 

 
Obrázek 22: SV strana vizualizace (autorka, 2019) 
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Obrázek 23: JZ strana (autorka, 2018) 

 
Obrázek 24: JZ strana vizualizace (autorka, 2019) 

 
Dále jsem zpracovala i možný návrh půdorysu bytů. Jelikož jde o startovací 

byty pro mladé a o byty pro seniory, volila jsem dvě možnosti bytů. První typ je byt 

1+kk (viz Obrázek 25 a Obrázek 26) a má celkovou rozlohu cca 44 m2, druhým 

typem je byt 2+kk (viz Obrázek 27 a Obrázek 28) s rozlohou skoro 70 m2, která patří 

v České republice mezi jedny z nejvyhledávanějších. Vizualizace jsem 
zpracovávala na stránkách homestyler.com. 
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Obrázek 25: Půdorys 1+kk (autorka, 2019) 

 
Obrázek 26: Vizualizace 1+kk (autorka, 2019) 
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Obrázek 27: Půdorys 2+kk (autorka, 2019) 

 
Obrázek 28: Vizualizace 2+kk (autorka, 2019) 
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Každé patro může mít 16 bytů, z čehož 8 bude velikosti 2+kk a 8 velikosti 1+kk. 
Jelikož budova má železobetonový skelet, je možné návrh upravit dle konkrétních 

požadavků, např. je zde varianta 20 bytů velikosti 1+kk. 
 

5.12 Nulová varianta 
Za nulovou variantu považujeme situaci, kdy se s objektem nic nedělá a 

nechává se napospas svému osudu. V případě Monobloku toto není moc 

pravděpodobné, jelikož se o něj stará správce. V případě, že by tomu nadále takto 

nebylo, můžeme za primární nulovou variantu uvést chátrání objektu. V horším 

případě založení skládky (viz Obrázek 29), které by zajisté vedlo k velmi výrazné 

kontaminaci půdy. 

 
Obrázek 29: Ilustrační foto černé skládky (autorka, 2018) 
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6 ZÁVĚR 
Cílem teoretické části práce bylo seznámit čtenáře s problematikou 

brownfieldů a informovat o možnostech financování. Cíle této části osobně 

hodnotím jako splněné, jelikož jsem zpracovala rozpracovaný a celistvý pohled do 
tématu týkající se „hnědých polí“. Finanční metody byly zpracovány na úrovni 

soukromého, veřejného sektoru a kombinací těchto dvou sfér. Veřejný sektor byl 

rozdělen na dva základní typy, a to financování na státní úrovni a na úrovni 

evropské. Tato kapitola byla bohatě doplněna o aktuální dotační programy, které 

lze nyní využít při regeneraci brownfields. 
Pro ucelené pochopení problematiky brownfields jsem absolvovala seminář 

týkající se možností financování pro rok 2019, který byl pod záštitou MSK a několik 

odborných konzultací. 
V praktické části je uvedena případová studie zvoleného BF ve Služovicích a 

návrh na možné znovuvyužití vojenského Monobloku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. 
První část mi byla velikou inspirací, jak se dá s vojenským BF vynaložit. Jako jeden 

z největších přínosů, k mé diplomové práci, vidím otevřený přístup starostů obcí, 

kteří se mnou dané deprimované zóny ochotně konzultovali a sdělili mi tak, pro mě, 

velmi cenné informace. Starosta Služovic, pan Petr Weczerek, se se mnou podělil 
o nutné kroky, které je třeba učinit při řešení brownfieldů. 

Práci jsem doplnila maximem autorské fotodokumentace, jak v oblasti 
ilustračních fotografií v podkapitole typů BF, tak v následujících kapitolách 

Modelový příklad regenerace, a především ve stěžejní kapitole samotného návrhu 

znovuvyužití vybraného BF ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Zde jsem absolvovala 

osobní prohlídku s místním údržbářem objektu, panem Pinkavou, který shodou 
okolností ve zmíněných kasárnách sloužil. O tento fakt byla celá prohlídka 

zajímavější a věrohodnější, jeho výklad byl objektivní, ale zároveň obohacen i o 
osobní zkušenosti. 

Co se týče samotného návrhu pro regeneraci BF vojenského původu, ve Staré 

Vsi nad Ondřejnicí, tak mi byla nejvíce přínosná konzultace se starostou obce 
panem Ing. Daliborem Dvořákem, který mi pomohl zvolit nejvhodnější řešení. Jako 
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další, avšak ne méně cennou konzultací mi byla porada s panem Ing. arch. Alešem 

Studentem, Ph. D., který mi byl oporou ve stavebně-technických otázkách objektu.  
Na základě těchto cenných rad a informací jsem vytvořila přínosný návrh pro 

obec, orientační finanční odhad, aktuální možnosti, ze kterých finančních zdrojů lze 
čerpat a možnou vizualizaci projektu. 
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