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Anotace 

V předložené práci je shrnuto několik poznatků, definic a pojmů  

o plochách, kterým se podle jejich vzniku a špatnému vlivu na životní prostředí 

říká brownfields. Tyto plochy se mohou využívat různými způsoby, ale jejich 

využití je úzce spjato i s určitými podmínkami. Mezi ně patří nejen vhodná 

legislativa, která by podporovala stavbu na těchto plochách, ale i činnosti spojené 

s jejich revitalizací. Jsou zde uvedeny příklady řešení této problematiky v České 

republice. Dále rizika spojená s brownfieldy a možnosti jejich řešení pro zmírnění 

dopadu lidské činnosti na životní prostředí. 
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Summary 

The submitted thesis summarizes knowledge, definitions and notions 

about areas, which are according to their origin and bad impact on living 

environment called „brownfields“. These areas can be used in different ways,  

but their utilization is closely connected to certain conditions. Among them remains 

not only appropriate legislation, which would support construction  

on these areas, but also activities connected with their revitalization. The thesis 

describes examples of solution of this kind of problems in the Czech Republic. As 

a next point is the risk connected with brownfields and possibilities which would 

reduce impact of human activity on living environment. 
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1. Úvod 

Cílem této bakalářské práce je shrnutí rizik a možností jejich řešení 

v určité oblasti životního prostředí. Tzv. plochy, které hromadně nazýváme 

brownfields představují riziko. Pod těmito riziky si můžeme představit především 

zátěž životního prostředí v dané lokalitě, možnost znehodnocení půdy, ale také její 

případnou toxicitu a v neposledním případě také nepřitažlivost krajiny, kde  

se brownfieldy nacházejí.  

Stručně lze říci, že momentální legislativní a lidské představy považují  

za jednodušší stavět nové průmyslové zóny, nákupní centra, ale i jiné objekty  

na zelených, člověkem neporušených loukách, kterých je čím dál méně. Místo 

toho, aby se upřednostňovala revitalizace starých zchátralých objektů a ploch, 

které pro svůj původ, nebo stáří, leží ladem. 

Využité plochy bychom neměli považovat za znehodnocený majetek, který 

je nutné přehlížet, ale za možnost k „recyklaci.“ Stejně jednoduše jako recyklujeme 

například plasty nebo sklo, stejně jednoduše bychom měli nakládat s takovými 

zdroji, jako jsou tyto brownfieldy. Pro uskutečnění této vize už se pár desítek let 

zavádějí opatření a schvalují zákony a vyhlášky. Podle mého názoru je ale nutné 

spíše radikální řešení především v legislativě, která by investory a podnikatele 

přímo naváděla k revitalizaci již „použitých“ ploch, namísto plýtvání s těmi ještě 

zelenými. 
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2. Situace v ČR v oblasti využití brownfields 

Programová revitalizace brownfieldů má za úkol recyklaci ploch zničených 

jejich předchozím užíváním. V České republice je tato problematika poměrně 

novou záležitostí. Na rozdíl od zahraničí, kde se touto otázkou zabývají již několik 

desetiletí, je v České republice tento problém sledován od roku 1989. V této době 

došlo ke změně v hospodářské struktuře České republiky, a tak vzniklo mnoho 

brownfieldů, které v tehdejší době již nebyly pro investory přitažlivé. Sitace v té 

době byla totiž řešena tak, že se investoři zajímali více o nezastavěnou a volnou 

plochu než o již “použitou“ plochu brownfieldů.  

Jak již bylo zmíněno, problematika brownfields se netýká pouze České 

republiky, ale celého světa, a proto je pro správné pochopení zapotřebí uvést 

několik základních pojmů a dalších údajů. 

2.1. Ekosystém 

V živé přírodě existují nejrůznější stupně systémů, které do sebe zapadají 

postupně. Struktura organického světa, chápaná v její celistvosti, spočívá  

na vzájemných vztazích biosystémů různého řádu a také na vzájemném působení 

organismů a jejich prostředí, tj. živých a neživých složek přírody. 

Takové spojení živých a neživých složek přírody označujeme jako 

ekologické systémy, zkráceně ekosystémy. 

Každý ekosystém je otevřený se stálým přísunem energie z vnějšího 

prostředí a výdejem energie zpět. [3] 

2.2. Tok energie v ekosystému 

Soubor všech dějů, které pozůstávají z vázání, přeměny a uvolňování 

energie a probíhají postupně na všech úrovních potravních řetězců, označujeme 

jako jednosměrný tok energie. [3] 



Daniela Erhartová: Vznik a vývoj ploch nazývaných “brownfields” 
_________________________________________________________________________ 

2009                                                                                                                                     3                                                                                                                                                                                           

2.3. Zdroje p řírody 

V posledních desetiletích vystupuje stále výrazněji konečnost pozemských 

přírodních zdrojů jako vážný společenský problém – nejen jako překážka dalšího 

rozvoje civilizace, ale i jako ohrožení prostého přežití. Omezenost přírodních 

zdrojů znamená reálnou možnost nouze, která by neměla obdoby v dějinách 

lidstva. 

Nešetrný vztah k přírodním zdrojům je proto už anachronismem. V tomto 

smyslu již skončil věk ekonomiky založené na důvěře v neomezenost přírodních 

zdrojů. 

Ze současných globálních problému vyplývá, že život založený  

na nehospodárném vztahu k přírodním zdrojům nemůže už dlouho pokračovat, 

protože ohrožuje své předpoklady. 

Prostřednictvím globálních problémů jsou dnes lidé konfrontováni 

s konečností Země a jejích přírodních zdrojů. Všechny přírodní zdroje – snad 

s výjimkou sluneční energie – jsou omezené. 

V souvislosti s tím je problematický každý způsob hospodaření 

s přírodními zdroji, který nebere v úvahu jejich omezenost. [3] 

2.3.1. Čerpání neobnovitelných zdroj ů 

Přírodní zdroje jsou součásti nebo složky přírody, které lidé využívají 

k uspokojování svých životních potřeb. Některé z těchto přírodních zdrojů  

se v čase porovnatelném s dobou života lidských generací neobnovují, proto tyto 

zdroje nazýváme neobnovitelné. Jsou-li čerpány, tj. snižuje-li se jejich množství, 

jsou za delší či kratší dobu vyčerpatelné. [1] 

2.4. Pojem “brownfields” 

Slovem brownfield nazýváme plochu, která je v současné době 

nevyužívaná, či opuštěná. Tato plocha může být kontaminovaná a označujeme ji 
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jako zátěž životního prostředí v dané lokalitě. Označení vzniklo z anglického 

brown = hnědé a fields = louky. V českém jazyce pak používáme termíny jako 

deprimovaná území, podvyužitá území, narušená území nebo narušené plochy. 

2.5. Členění a složení brownfields 

Typické znaky brownfieldu jsou:  

1. jedná se o nemovitosti (pozemky nebo stavby);  

2. tyto nemovitosti nejsou užívány vůbec nebo z různých důvodů 

nedostatečně; 

3. představují potenciální nebo reálně ekologické, estetické,  

příp. sociální riziko pro své okolí;  

4. u nedostatečně využívaných pozemků/staveb je potřeba zvýšit jejich 

ekonomickou hodnotu změnou využitelnosti/rekonstrukcí. 

Brownfieldy obvykle vznikají v důsledku nezvládnutých tržních 

restrukturalizačních tlaků v oblastech průmyslu dopravy, zemědělství či státní 

správy (např. vojenské správy, bytové správy. [6] 

Další typy brownfieldů můžeme rozlišit podle původu, polohy nebo podle 

možnosti nového využití. Podle původu rozlišujeme opuštěné průmyslové, 

energetické, těžební, skladovací a zemědělské objekty, dopravní a vojenské 

budovy, degradované části měst a zchátralé objekty s památkovou hodnotou. 

Podle polohy potom rozlišujeme:  

1. zastavěné území měst – v centrální části města; 

2. zastavěné území měst – ve větší vzdálenosti od městských center; 

3. příměstské zóny; 

4. okrajové části malých obcí a vesnic; 

5. mimo urbanizované území. 
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Podle možnosti nového využití rozlišujeme pozemky: 

1. schopné nalézt nové využití v rámci tržních mechanismů (soukromý  

či veřejný developer nebo spolupráce obou); 

2. pro které musí být nalezeno nové využití za asistence veřejných 

finančních prostředků (veřejný developer nebo spolupráce veřejného  

a soukromého sektoru); 

3. pro které nové využití není možné nalézt a musí být rekultivovány. [6] 

2.6. Databáze brownfields 

Národní databáze brownfieldů má za úkol sloužit investorům, a to 

zahraničním i domácím. Navíc slouží k přehlednosti využití ploch v České 

republice a tím tedy dává přehledný plán nabízených lokalit, které jsou připravené 

pro další využívání. 

Hlavním podkladem pro databázi je Vyhledávací studie pro lokalizaci 

brownfieldů. Práce na této studii trvaly dva roky. Od roku 2005 ji ve všech krajích 

České republiky mimo Prahy připravovala agentura CzechInvest ve spolupráci 

s jednotlivými krajskými úřady. [7] 

Cílem bylo najít a popsat nevyužívaná nebo nepříliš efektivně využívaná 

území a získané informace využít pro přípravu dalších projektů a dokumentů 

zabývajících se řešením jejich obnovy. Národní databáze brownfieldů pomáhá pro 

takové lokality najít optimální využití. Podporuje investice v oblasti podnikání, 

bydlení, zábavních aktivit a podobně. Tím prospívá i životnímu prostředí, protože 

mění zanedbaná místa v živé prostory. Databáze navíc posílí absorpční kapacitu 

pro čerpání podpory ze strukturálních fondů EU pro období 2007 – 2013. [7] 

Identifikováno je 2355 brownfieldů na území celé České republiky  

o celkové rozloze 10 326 ha, kde se nacházejí různé průmyslové stavby o celkové 

ploše 4 206 tisíc m2 zastavěné plochy. Pro představu poslouží graf porovnání 

rozlohy brownfieldů podle předchozího využití [14]: 
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                                            Graf 1 Porovnání rozlohy brownfieldů 

Agentura CzechInvest se věnuje problematice brownfieldů. V letech 2005 

– 2007 zpracovala vyhledávací studii brownfieldů, získané podklady posloužily 

k tvorbě Národní strategie regenerace brownfieldů a databáze konkrétních lokalit. 

V současnosti má CzechInvest v databázi na 140 brownfieldů vhodných pro vstup 

investorů. [14] 

CzechInvest dále mapuje a identifikuje lokality vhodné pro realizaci 

projektů v jednotlivých krajích České republiky – Vyhledávací studie pro lokalizaci 

brownfieldů na území České republiky. Tato agentura také zpracovává Národní 

strategii regenerace brownfieldů v České republice ve spolupráci s dalšími orgány 

státní správy, poskytuje informace o programech podpory na regeneraci 

brownfieldů financovaných ze státního rozpočtu i ze strukturálních fondů EU  

a pořádá specializovanou mezinárodní konferenci Brownfields Incest Czech. [14] 

2.7. Příklady řešení otázky brownfield ů v ČR 

Předpokladem znovupoužití již využité lokality je její regenerace, což je  

ve své podstatě zvýšení přitažlivosti a hodnoty jednotlivých lokalit tak, aby mohly 

obstát v boji se zelenými loukami a výstavbou na nich.  

Nejen v České republice je tedy potřeba dostatečné nabídka 

zrekultivovaných lokalit a dále také dostatečné nabídky možností financování  
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ze státních rozpočtů a z veřejného sektoru. To by mělo zastavit, nebo alespoň 

minimalizovat množství záborů půd na zelených loukách, které nejsou v souladu 

s principy udržitelného rozvoje. 

V České republice se problematika brownfields začala diskutovat poměrně 

nedávno, opuštěné průmyslové areály začaly být problémem pro restrukturalizaci 

průmyslové výroby (zejména po odklonu od těžkého průmyslu). [10] 

Základním či hlavním cílem řešení životního prostředí je zavedení stavu 

celkové rovnováhy mezi přírodou a lidskými činnostmi. Tento cíl se skládá 

z různých dílčích cílů, které jsou stanovené hlavními aktéry. Například cílem vlády 

je zaměřit se na boj proti znečišťování prostředí v rámci území státu, na ochranu 

cenných přírodních zdrojů atd. Lze dokázat, že stupeň úspěchu řešení problémů 

úzce souvisí s typem problému. Úspěchy jsou především dosahovány u problémů, 

které lze řešit bez omezování trhu a sociálních zvyklostí. Naproti tomu, jsou jasně 

vidět neúspěchy vlád při řešení obtížných problémů, jako například čerpání 

přírodních zdrojů. [1] 

2.7.1. Strategie ochrany životního prost ředí 

Hlavním cílem řešení environmentálních problémů je nastolování stavu 

rovnováhy mezi přírodou a lidskou činností. Znamená to spojit péči o životní 

prostředí, ekonomický a technický rozvoj tak, aby rozvojové činnosti byly 

plánovány k nepoškozování životního prostředí, na kterém jsou plně závislé,  

a také nedívat se na problém životního prostředí pouze jako na ekonomickou 

externalitu. [1] 

2.7.2. Existující nástroje 

V České republice se užívá několika nástrojů pro podporu obnovy 

brownfieldů. Těmi nástroji jsou:  

1. ekologické smlouvy v rámci garance trvale udržitelného rozvoje;  



Daniela Erhartová: Vznik a vývoj ploch nazývaných “brownfields” 
_________________________________________________________________________ 

2009                                                                                                                                     8                                                                                                                                                                                           

2. programy MŽP (zejména sanace starých škod). Výchozím postojem MŽP  

je preferovat znovuvyužití již urbanizovaných území před rozvojem na 

zelené louce. Tlak na znovuvyužití již zastavěných pozemků  

a rekonverze a regenerace brownfields jsou důležitým nástrojem  

pro ochranu greenfields před živelným rozvojem zástavby, nástrojem  

pro zlepšení životního prostředí obyvatel lidských sídel a pro péči o krajinu  

a krajinný ráz. Znovuvyužití brownfields odpovídá trendu trvale udržitelného 

rozvoje, kdy se s územím zachází jako s cenným zdrojem. 

V gesci MŽP jsou zejména rekultivace brownfields, pro které už není možné 

nalézt nové funkční využití (zejména plochy mimo urbanizované prostředí, 

na venkově a v příměstských oblastech) a rekonverze brownfields 

v urbanizovaném prostředí – vytvoření přírodních rekreačních ploch. 

MŽP podporuje rekonverze ploch typu brownfields mimo jiné i skrze 

Program péče o urbanizované prostředí, dotační titul 1.5., poskytnutí 

finančních prostředků na pořízení studie proveditelnosti „zakládání ploch 

obecní zeleně jako způsobu rekonverze nevyužívaných ploch a prostorů 

poškozených minulou výrobní činností ve smyslu jejich začlenění do krajiny 

sídel“.   

1. programy MPO (útlumové programy těžby);  

2. dotační programy MMR pro Ostravsko a severní Čechy;  

3. program CzechInvestu na revitalizaci průmyslových ploch nad 10 ha, 

který se snaží vyrovnat podmínky brownfields těm, jež existují  

na greenfields: ekologické poškození, jeho vyhodnocení a odstranění, 

sjednocení pozemků a vyjasnění problematiky vlastnictví, dotace 

demolicí, obnova infrastruktury, formy nového využití, fiskální pobídky 

a pobídky na tvorbu nových pracovních míst. [10] 
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2.8.  Příklady brownfield ů v ČR 

Jedním z pozoruhodných projektů by se v krátkém horizontu měla stát 

revitalizace kladenského brownfieldu, kde půjde podle hrubých odhadů 

o návratnost až 500 hektarů pozemků. Město zde ve spolupráci se Středočeským 

krajem a za podpory evropských peněz připravuje vybudování nové infrastruktury 

včetně příjezdových komunikací a inženýrských sítí, což zjednoduší přístup  

k důležitým rychlostním komunikacím a tím se zvýší atraktivnost tohoto 

brownfieldu a nové podniky pak vytvoří nové pracovní příležitosti pro kladenské 

obyvatele. Na řadu by časem měly přijít i zanedbané zemědělské objekty. Lehká 

průmyslová výroba, logistika, kancelářské objekty či obchodní plochy přinesou 

městům nové pracovní příležitosti.  

Jako příklad provedené regenerace takového území je možné uvést 

Pražský Smíchov – Anděl, který byl jedním z nejlukrativnějších brownfieldů u nás. 

Stejně tak stojí za uvedení další zajímavé pozemky na území hlavního města – 

Vysočany – Sazka aréna, Karlín a Holešovice.  

Abychom nezůstávali jen na území Prahy, jako aktuální případ nám může 

posloužit i Brněnské nádraží. Přímo zde se nabízí řešení, které do dané lokality 

přinese peníze: administrativa, obchodní a zábavní plochy, atraktivní bydlení.  

Podstatně komplikovanější situace je na pozemcích, které se nachází  

v méně atraktivních polohách. Území poškozená těžbou, bývalé vojenské areály, 

průmyslové oblasti na okrajích měst. Poslední zmíněné mohou najít skvělé využití 

v navrácení svému původnímu účelu, tedy průmyslové výrobě. Výhodou pak  

je zejména dobrá dopravní obslužnost a dostupnost kvalifikovaných pracovních sil. 

Zde je možné uvést jako kladný příklad areál Plzeňské Škodovky. Tento pozemek 

skrýval řadu kladných hodnot: vyřešené vlastnické vztahy (právě jejich 

nevyjasněnost je častým problémem), předem známý uživatel značné části areálu 

(Škodovka), dobrou dopravní dostupnost a v neposlední řadě fakt, že ekologická 

zátěž v území nebyla tak vysoká.  
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V Ústeckém kraji se podařilo regenerovat mimo jiné vysloužilý cukrovar  

v Lovosicích a dosud největší brownfield v Česku, jen pár kroků od Žatce, pro nějž 

se vžil název Triangl. [14] 

2.9. Pojmy spojené s problematikou brownfields 

2.9.1. Deurbanizace 

Mezi hlavní znaky deurbanizace patří velké snižování počtu obyvatelstva 

centra města i vnějších městských částí. Obyvatelstvo ubývá jednak díky nižší 

porodnosti a jednak díky migračním pohybům, kdy dochází ke stěhování  

na venkov, do menších měst, do nových měst nebo do metropolí. Tento odliv je 

typický pro oblasti (aglomerace), v nichž většina obyvatelstva pracovala v těžkém 

strojírenství nebo těžebním průmyslu. Tato odvětví stagnovala a obyvatelstvo 

hledalo nové pracovní příležitosti mimo průmyslová centra. Deurbanizace postihla 

v padesátých až osmdesátých letech 20. století velké průmyslové oblasti 

Německa, Belgie, Velké Británie nebo USA. S deurbanizací souvisí také budování 

tzv. zelených zón kolem měst, které měly zabraňovat dalšímu rozrůstaní měst  

na venkov. [12] 

2.9.2. Reurbanizace 

Pro reurbanizaci jsou charakteristické oživovací procesy. Dochází  

k obnovování obytných funkcí v centrech měst, ke změnám zaniklých nebo 

upadajících průmyslových prostor na administrativně-obchodní centra nebo  

ke vzniku nových odpočinkových zón (parky, sportovní zařízení...). Procesy 

selekce (reurbanizace probíhá velice selektivně), komercionalizace a gentrifikace, 

typické pro reurbanizační fázi vývoje sídel, mají často také záporné důsledky 

(např. konflikty mezi novým obyvatelstvem a starousedlíky). Proces reurbanizace 

probíhá současně se suburbanizací a deurbanizací – hovoříme o tzv. cyklickém 

vývoji městských struktur. [12] 
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2.9.3. Greenfields 

Anglický překlad slova greenfields znamená zelená pole. Je to 

urbanistický termín označující území, které dosud nebylo zastavěno a je 

využíváno jako zemědělská půda nebo jde o ryze přírodní plochy. Termín 

greenfields není v české odborné terminologii příliš častý, běžně se užívá slovní 

spojení zelená louka.  

Zastavování greenfields není ve většině případů žádoucím jevem. 

Zejména v městském územním plánování má být kladen důraz na obnovu 

brownfieldů, tedy oblastí, které byly v minulosti zastavěny a dnes jsou bez využití. 

[8] 

2.9.4. Blackfields 

Takto nazývané lokality se vyznačující extrémně vysokými hodnotami 

kontaminace půdy, podzemních a povrchových vod i dalších složek životního 

prostředí, které jsou zásadní překážkou pro jejich nové využití. Zdrojem 

znečišťujících látek, mnohdy toxických, byla těžba a zpracování nerostných 

surovin, průmyslová výroba, skladování a skládkování nebezpečných odpadů, 

doprava a aktivity související s vojenským využitím ploch. Náklady na sanace 

těchto starých ekologických zátěží jsou velmi vysoké, avšak další odkládání jejich 

realizace a řešení všech souvisejících problémů celkové výdaje pouze znásobuje. 

[9] 

2.9.5. Rekonverze a revitalizace 

Tyto dva pojmy jsou často zaměňovány. Jedná se o podobné, ale ne  

o stejné, činnosti, které tato slova vyznačují. Zatímco rekonverze znamená 

znovuvyužití změnou funkce, pojem revitalizace má za výsledek znovuoživení 

nevyužívaných, nebo nedostatečně využívaných prostor ve městech. 
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2.9.6. Rekultivace 

Proces rekultivace porušeného krajinného systému zahrnuje celý komplex 

báňskotechnických, melioračních, zemědělských, lesnických a inženýrsko-

stavebních prací. Jejich cílem je obnova úrodnosti půdního fondu a funkce krajiny 

na plochách, kde již skončila hornická činnost, na nich se vytvářejí nové 

zemědělské nebo lesní úseky, vodní nádrže, rekreační oblasti, případně  

se daného prostoru bude využívat pro záměry výstavby. 

Z praxe jsou známé různé způsoby obnovy a pozdějšího využívání území 

poškozených těžbou. Podle způsobu využívání lze tyto oblasti začlenit  

do následujících kategorií:  

1. rekreační oblasti, v nichž se ve vytěžených lomech budují jezera,  

na výsypkách, odvalech nebo jiných obnovených plochách se zřizují různá 

hřiště a zařízení pro rekreační účely; 

2. zemědělské oblasti, kde se pěstují různé zemědělské plodiny, zelenina, 

ovoce anebo se případně využívají jako pastviny; 

3. lesnické oblasti, v nichž se počítá s pěstováním lesních dřevin a jejich 

produkcí ve středních a pozdních věkových třídách dřeva. 

Méně často se obnovená území využívají pro zástavbu. Rekultivační 

práce lze rozdělit na dvě etapy: 

1. báňsko – technickou rekultivaci; 

2. biologickou rekultivaci. [3] 
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3. Způsoby regenerace a využití brownfields 

Regenerace brownfieldů není jednoduchá záležitost, proto se rozkládá  

na jednotlivé projekty, podle kterých se pak postupně nevyužitá plocha 

zregeneruje. Jako první je projekt přípravy zóny. Ten představuje zainvestování 

nové podnikatelské zóny nebo zvýšení kvality a rozvoje stávající podnikatelské 

zóny. 

Druhý postup se řídí projektem regenerace zóny, který představuje 

přeměnu brownfieldu na podnikatelskou zónu.  

Třetí postup je podle projektu výstavby nájemního objektu, což je vznik 

nového podnikatelského objektu určeného k pronájmu. 

Čtvrtý postup je v rámci projektu rekonstrukce objektu, a to je přeměna 

objektu, který odpovídá definici brownfieldu, na podnikatelský objekt. Tento objekt 

musí mít více jak 500 m2 a halu lze přistavět až do 100% původní rozlohy. 

Pátým projektem je vyhotovení projektové dokumentace, což je vytvoření 

dokumentace projektové přípravy a projektové dokumentace projektu výstavby, 

rekonstrukce či regenerace podnikatelské nemovitosti. 

Poslední, tedy šestý, projekt je založen na relokaci firmy. Je to přemístění 

konečného uživatele ze zastavěného území obce pokud se současný nebo 

plánovaný provoz podniku dostává do střetu se současným nebo plánovaným 

využitím, nebo se stanovenými limity území, popř. má-li provoz podniku výrazně 

negativní vliv na životní prostředí v dané lokalitě. [15] 

Proces tvorby, tj. dotváření, přetváření, vytváření, obnovy, rozšíření 

životního prostředí apod., je v podstatě procesem realizace investic. Ze značné 

části splývá s procesem výstavby. Je proto procesem náročným na pořizovací 

náklady a to ve větší míře, než by často byl proces výstavby sám.  
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Mezi složky, které představují uvědomělou tvorbu antropogenního 

biofyzikálního životního prostředí, pak z vyhraněných oborů řadíme: 

- vytváření inženýrských systémů a jejich optimální řešení, 

- urbanismus a stavební činnost všeho druhu, 

- územní a biologické plánování, 

- hospodářsko – technické úpravy pozemků, 

- komplexní úpravy povodí, 

- kultivace, meliorace a rekultivace půd, 

- program řízení rekreace a řada dalších činností. [3] 

3.1. Rizika spojená s brownfieldy 

Jak již bylo v minulých kapitolách vysvětleno, brownfieldy představují 

obrovskou zátěž pro životní prostředí. Mezi nejzávažnější rizika, která brownfieldy 

provázejí patří zejména vodní eroze, kontaminace půd nebo nadměrné zhutnění 

půd. 

3.1.1. Vodní eroze 

Mechanismus erozních procesů  v případě vodní eroze se řídí působením 

a vzájemnou interakcí různých faktorů, které ovlivňují její vznik a průběh. Proces 

vodní eroze ovlivňují klimatické, topografické, půdní a geologické, vegetační  

a antropogenní faktory. 

Mezi faktory klimatické patří srážky, teplota a vlhkost vzduchu, vítr  

a sluneční záření. Deště vyvolávající erozní procesy na půdě se řadí mezi 

přívalové srážky, kdy je množství vody větší nežli je rychlost vsakování vody  

do půdy. Při přívalové srážce se vyskytují relativně velké kapky vody, které  

při dopadu na půdní povrch rozbíjí půdní agregáty a připravují tak půdu 

k transportu povrchově odtékající vodou. Voda, která nebyla zadržena 

nadzemními částmi rostlin nebo vsáknuta do půdy, pak povrchově odtéká a unáší 

půdní částice.  
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Faktory topografické znamenají, že vodní erozi podmiňuje povrchový 

odtok vody po svažitém území. Stékající voda nabývá s nárůstem sklonu a délky 

svahu – za předpokladu trvání deště – vyšší rychlost a vyšší tangenciální napětí, 

což má za následek její vyšší destrukční účinek na půdní povrch. 

Z půdních charakteristik mají pro vznik a průběh eroze největší význam ty, 

které ovlivňují: 

1. infiltraci vody do půdy, která je především funkcí zrnitostního složení půdy, 

půdní struktury a vlhkosti půdy. 

2. odolnost půdy proti destrukční činnosti vody je především funkcí obsahu 

humusu v půdě a nasycenosti sorpčního komplexu půdy. 

3. odolnost půdy proti transportní činnosti vody závisí zejména na zrnitostním 

složení půdy. 

Vegetační faktor je vliv vegetace na vznik a průběh eroze. Projevuje   

se účinky jako jsou: zachytávání dešťových kapek nadzemními částmi rostlin  

a tím i zmenšování povrchového odtoku, pohlcování kinetické energie dešťových 

kapek a tím i zmírnění erozního účinku srážek na půdu, zpomalování erozních 

procesů prostřednictvím zmenšování rychlosti povrchového odtoku, mechanické 

zpomalování pohybu půdních částic, zlepšování struktury a pórovitosti půdy vlivem 

kořenů rostlin a rostlinných zbytků, zvyšování biologické aktivity půdy, transpirací, 

která snižuje půdní vlhkost, což má za následek zvýšení infiltrační schopnosti 

půdy. 

Antropogenní faktory zahrnují lidskou činnost, která může v podstatě 

ovlivnit účinnost všech faktorů kromě klimatických. Nejvíc se však projevuje při 

úpravě délky svahu, sklonu svahu. Dále je možné upravit vegetační kryt, což je 

výběr pěstovaných plodin a volba agrotechniky. 

Podle projevů vodní eroze na povrchu půdy se rozlišují různé formy eroze, 

a to plošná, rýhovaná a výmolová. 
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Plošnou erozi můžeme charakterizovat jako rozrušování a transport půdní 

hmoty na celé ploše erodovaného území.  

Prvním stupněm plošné eroze je selektivní eroze, při které povrchový 

odtok odnáší nejjemnější půdní částice a spolu s nimi i chemické a organické 

látky. Erodované půdy se tak stávají hrubozrnnější, s výrazně nižším obsahem 

živin a humusu. To má za následek snížení úrodnosti půdy. Selektivní eroze je  

o to nebezpečnější, že na povrchu půdy nezanechává viditelné stopy a že ji lze 

spolehlivě dokázat jen zrnitostním a chemickým rozborem.  

Dalším projevem plošné eroze může být za určitých podmínek (střídání 

málo odolných a odolných vrstev v půdním profilu) vrstvová eroze,  

při které voda odnáší půdní hmotu po vrstvách. Obvykle způsobuje ztrátu celé 

orniční vrstvy. Vyskytuje se zejména v případech přívalových dešťů, po plošných 

záplavách a někdy i při nesprávném zavlažování zemědělské půdy.   

Při rýhové erozi záleží na déle trvajících srážkách. Na dlouhých svazích 

se potom povrchově odtékající voda postupně soustředí a v půdním povrchu 

vytváří hustou síť úzkých zářezů (rýh), ve kterých transportuje rozrušené půdní 

částice. Tento stupeň plošné eroze se označuje termínem rýhová eroze.  

Při zvyšování objemu a rychlosti povrchově odtékající vody se rýhy spojují, 

přičemž vzniká řidší síť mělkých, ale širších zářezů v půdním povrchu - síť brázd. 

Tento stupeň eroze se označuje termínem brázdová eroze. 

Při rýhové a brázdové erozi se vytvářejí zářezy v půdním povrchu 

značných rozměrů, nelze je tedy zahladit běžnou agrotechnickou operací např. 

orbou. Nápravné zásahy je možno zařadit již do prací rekultivačního charakteru. 

Poškození půdy je značné, stále se ale provádějí opatření na zachování 

zemědělské půdy. 

Výmolová eroze je možným pokračováním brázdové a rýhové eroze může 

vznikat i samostatně. Často ji zapříčiňují nezatravněné údolnice, v kterých  

se koncentruje povrchový odtok z kapalných i sněhových srážek, jako i nevhodně 
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založené cesty, příkopy nebo koleje vyhloubené při jízdách zemědělské 

mechanizace po rozmočených pozemcích. Vzniká erozní strž, často takových 

hloubek a rozměrů, kdy již není možné navrátit plochu zemědělské výrobě  

a provádí se pouze asanace strží, tak aby erozní činnost nepokračovala. [5] 

Na svazích lze vodní erozi půd bránit zachováváním nebo vysazováním 

pásů zeleně po vrstevnicích, udržováním lemů dřevin okolo, vodních toků  

a v místech pramenišť. [1] 

3.1.2. Kontaminace 

Kontaminace půd je významným degradačním faktorem, který negativně 

ovlivňuje plnění funkcí půdy a ohrožuje zdraví živých organismů a člověka. V ČR 

je v rámci databáze SEKM evidováno cca 7 000 potenciálně kontaminovaných 

míst, převážně charakteru starých ekologických zátěží. 

Podle zjišťování obsahů rizikových látek v zemědělských půdách, 

prováděného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským je 

evidováno cca 5% plochy zemědělské půdy s nadlimitním obsahem těchto látek. 

Při sledování obsahů persistentních organických polutantů v půdě jsou evidovány 

zvýšené obsahy, jako důsledek difúzní kontaminace prostředí. 

V České republice přetrvává sektorový přístup k ochraně půd. Speciálními 

zákony jsou chráněny půdy zemědělské a lesní, půdy ostatní jsou chráněny 

zprostředkovaně jinými zákony.  

Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí specifikuje v § 2 půdu jako 

jednu ze složek životního prostředí.  

Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů,  

a jeho prováděcí vyhláška č. 13/1994 Sb. upravují ochranu půdy z hlediska 

kvalitativního a kvantitativního. Použití půdy pro nezemědělské účely je vázáno  

na souhlas příslušného správního úřadu.  
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Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích, ve znění zákona č. 238/199Sb, č. 67/2000 

Sb., č. 132/2000 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 149/2003 Sb., č. 1/2005 

Sb., č. 444/2005 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 267/2006 Sb.,  

č. 124/2008 Sb. a č. 167/2008 Sb. upravuje ochranu lesních pozemků  

před zábory a omezením jejich funkcí. Kvalitativní ochrana půdy je zajišťována 

přes požadavky na řádné hospodaření v lese. 

Mezi slabé stránky koncepce ochrany půdy patří v současné době již 

překonaný systém limitních hodnot obsahů rizikových látek v půdách a související 

způsoby hodnocení rizik. Dosud slabě působí právní odpovědnost původce 

nepříznivých změn půdy a povinnost sanací včetně systému financování. 

Projevuje se to zejména v oblasti erozního ohrožení půd. Chybí vhodná kriteria 

pro  rozhodování o změně druhu pozemku (odnětí pozemků ze ZPF nebo 

pozemků určených k plnění funkcí lesa) a účinné mechanizmy ochrany půdy. 

Vlastníci pozemků uloženou změnu druhu pozemku vesměs vnímají jako omezení 

vlastnických práv.  

Ekonomickým nástrojem ochrany ZPF jsou odvody za odnětí půdy. Výše 

odvodů za zábor ZPF je nízká, nevyjadřuje dostatečně hodnotu ztracené složky 

životního prostředí, „společenskou  vzácnost" tohoto přírodního zdroje. Funkci 

ekonomického nástroje ochrany půdy plní nedostatečně. Za neplnění povinností 

taxativně vyjmenovaných v zákonech se ukládají pokuty. Přestože 50 % výše 

pokuty je příjmovým zdrojem kompetentního orgánu, který pokutu uložil, není tento 

nástroj využíván dostatečně. 

Mezi silné stránky koncepce ochrany půdy naopak patří stabilní  

a zavedený správní systém, který se za léta působení dokázal prosadit. 

Propracovaný systém evidence půdy. Poměrně dobře nastavená plošná ochrana 

půdy. Problémy nastávají tam, kde dochází k zasahování do výkonu státní správy. 

Provázanost ochrany půdy na územní plánování, stavební řízení, těžbu 

surovin, pozemkové úpravy. Rozsáhlá data komplexního průzkumu a bonitace 



Daniela Erhartová: Vznik a vývoj ploch nazývaných “brownfields” 
_________________________________________________________________________ 

2009                                                                                                                                     19                                                                                                                                                                                           

zemědělských půd a typologie lesních půd s provázaností na legislativu a výkon 

státní správy. 

Systém pořizování nových informací o půdách, včetně monitoringu půd  

s provázaností na zahraniční monitorovací systémy. Provázanost ochrany půdy  

a výzkumu v oboru pedologie. V současné době, kdy se hodnotí nástroje  

k ochraně půdy v rámci EU, může ČR přispět zkušenostmi v působení legislativní 

ochrany, zejména regulace záborů půdy. [16]  

Ke snížení obsahu škodlivých látek v půdě nebo k zabránění projevu jejich 

škodlivých účinků můžeme tyto látky rozložit nebo přeměnit na jiné méně škodlivé, 

z půdy je odstranit, nebo je zde nechat, ale inaktivovat je a zabránit jejich pohybu 

v půdě a do rostlin. Některé postupy můžeme využít přímo na místě znečištění, 

jiné vyžadují zeminu shrnout a přemístit do speciálních zařízení. [1] 

3.1.3. Nadměrné zhutn ění půd 

Zhutnění půd je způsobeno pojezdy těžkých strojů po polích  

a poškozením edafonu, který půdu kypří. Spodní vrstvy zůstávají stlačené  

i po orbě. Takové stlačení neodstraní ani hluboká orba. Tímto je způsobeno 

zabránění vzlínání živných roztoků, tzv. přerušená kapilarita. Půda se hůře 

provzdušňuje a také se do ní méně vsakuje voda po dešti. Tímto vznikají 

povrchové kaluže a na velkých sklonech půdy pak můžeme pozorovat rychlý 

odtok. Půda je tedy ve spodních vrstvách téměř bez vody, hovoříme o deficitu 

vody ve spodních vrstvách. 

Mimo narušené funkce půdy je narušen i její chemismus. [13] 

Jak bylo již zmíněno, příčinou zhutňování půdy (pedokompakce) je pohyb 

těžkých mechanismů s vysokým měrným tlakem. Velkou roli však hraje i vlhkost  

a druh půdy.  
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V některých půdách dochází ke genetickému zhutňování, které je dáno 

povahou půdotvorného substrátu, především jeho zrnitostí. Je tedy přírodního 

charakteru. V praxi obvykle dochází ke kombinaci výše uvedených zhutnění.  

Důsledkem zhutnění je zvyšování objemové hmotnosti půdy, což vytváří 

nepříznivé podmínky pro růst rostlin. Zhutnělé půdy mají sníženou retenční 

schopnost pro vodu. Urychluje se tak povrchový odtok a zvyšuje se eroze. Zvyšuje 

se vysýchání půd, neboť je omezen přísun vody ze spodiny. Po silných deštích  

se v rovinatých oblastech tvoří jezera, čímž se stav půdy ještě zhoršuje. Značně 

omezen je koloběh živin a plynů.  

Na zemědělských půdách se snižuje rostlinná produkce o 10 - 20 %. Např. 

u obilovin dochází k menšímu odnožování, snižuje se počet klasů v ploše.  

U cukrovky dochází k nadměrnému větvení kořene, snižuje se cukernatost.  

Zhutnění půdy neznamená nevratnou degradaci. Přirozeně se ruší 

hlubokým promrznutím (alespoň 50 - 60 cm). V řepařských oblastech se dříve 

používalo umělé prohlubování pomocí speciálních pluhů. Dnes se již nepoužívá, 

neboť energetická náročnost převyšuje efekt ze zvýšené produkce. [11] 

3.2. Využití brownfield ů 

Plochy, které byly dříve využívány například jako administrativní budovy, 

vojenské areály, nebo průmyslové haly a sklady, pokud již nejsou využívány, leží 

ladem. Chátrají a představují velkou zátěž pro okolní životní prostředí. V zájmu 

měst, krajů i státu proto je,aby tyto plochy byly atraktivnější než greenfieldy. Také 

je v jejich zájmu umožnit a co možná nejvíce zpřístupnit možnosti revitalizace  

a rekonverze pro investory české i zahraniční, protože jedině tímto způsobem  

se bude počet brownfieldů v České republice zmenšovat. 

Tyto plochy se poté mohou proměnit v průmyslovou halu, kancelářské 

objekty, nebo například v nákupní centrum. Možností pro vznik nových míst  

a budov na starých zchátralých plochách brownfieldů je mnoho. 
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Brownfieldy pro nás znamenají ekonomický zdroj, podnikatelskou aktivitu 

a příležitost, kterou je potřeba využít, historickou stopu, zdroj paměti národa  

a kulturní a architektonické dědictví, které by se mělo zachovat a rekonstruovat. 

[14] 
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4. Posouzení jednotlivých p říkladů řešení 

První otázkou, na kterou bychom měli odpovídat zní, co rozumíme  

pod pojmem „problém životního prostředí“? Když zjistíme, že obsah olova v půdě 

je více, než povolují předpisy, říkáme, že máme problém. Když si uvědomíme, jak 

rychle ubývají lesy nebo zásoby pitné vody, mluvíme o problémech životního 

prostředí.  

Analýza problémů životního prostředí může začít v různých stádiích: 

1. Problém je předpokládán – vyplývá z plánované činnosti, např. stavba 

dálnice. 

2. Problém je indikován – vznik problému v blízké budoucnosti. 

3. Problém již existuje. [1] 

4.1. Výhody znovuvyužití brownfields 

Řešení problémů životního prostředí má nepochybně úzký vztah 

k environmentálnímu myšlení dané skupiny nebo společnosti. Před několika 

desítkami let převládal názor, že veškeré pokrokové činnosti mají neblahý vliv  

na životní prostředí a prorokoval se konec světa a civilizace. Oponenti tohoto typu 

myšlení naopak šli tak daleko, že věřili, že obava z narůstajících problémů 

životního prostředí je natolik bezpředmětná, že je zbytečné se takovou 

problematikou zabývat. Důsledky těchto silně polarizovaných přístupů, jako 

obvykle přinesly pokrok, ale také četné nezdary. Důvodem těchto nezdarů  

je základní nepochopení problémů životního prostředí a fungování přírodních 

systémů. [1] 

4.1.1. Poloha, výhoda číslo jedna 

Většina brownfieldů má z pohledu investorů i zájemců optimální umístění. 

Dříve se tyto objekty umísťovaly do okrajových částí měst. Jak se ale města 

rozšiřovala, dostávaly se pomalu do jejich center. Tovární a skladové objekty  

se tak objevily v centrech měst, kam však již svým původním využitím nepatří. 
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Pokud se tedy investor rozhodne předělat starou, chátrající továrnu na objekt 

k bydlení nebo jako centrum služeb, setkává se více s pochopením okolí, než 

kdyby chtěl stavět na nové, volné půdě. 

Jasným příkladem je například pražské Palladium, které bylo vystavěno 

na místě zchátralých kasáren Jiřího z Poděbrad z 19. století na Náměstí 

Republiky. Na jižní Moravě je to například brněnská Vaňkovka. Vydařeným 

záměrem je přeměna opuštěného vojenského letiště na průmyslovou zónu Žatec 

Triangle, kde se mimo jiné začaly v minulém roce vyrábět televizory s plochou 

obrazovkou. 

O objekty s lukrativní polohou bývá většinou zájem a veškeré investice 

zastřeší soukromí investoři. U méně atraktivních poloh pomůže stát. [17] 

4.1.2. Zavedená infrastruktura 

Oproti stavbám na zelené louce nabízejí brownfieldy již zavedenou 

infrastrukturu. Stávající inženýrské sítě a možnost k napojení na komunikace 

mohou být výhodou, ale v případě neodpovídajícího stavu a fundování možnou 

nevýhodou. Pak se musí stávající odstranit a vybudovat nově. [17] 

4.1.3. Zlepšení životního prost ředí 

Mezi další výhody znovuvyužití brownfieldů patří revitalizace celého území 

a odstranění ekologických i estetických závad v sídelní krajině. Dalším důsledkem 

je ochrana zdraví obyvatel a životního prostředí.  

Znovuvyužívání brownfieldů má také za následek snížení tlaku na využití 

greenfields, čímž je možné předejít “rozlézání” měst do okolní krajiny. 

Mimo jiné také využívání brownfieldů zvyšuje příjmy a podporuje proudění 

ekonomiky v území. 
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4.2. Bariéry znovuvyužití brownfields 

Hlavní překážkou při znovuvyužití brownfieldů jsou neprůhledné  

a komplikované vlastnické vztahy u pozemků. Zelené louky představují také 

bariéru, protože jsou atraktivnější, výstavba na nich je jednodušší, rychlejší  

a levnější. Brownfieldy představují velké riziko potenciálních vyšších nákladů  

na odstranění ekologické zátěže oproti zeleným loukám. 

Proti brownfieldům, resp. jejich využití hovoří také nedostatek zkušeností 

s řešením této problematiky. Veřejný a soukromý sektor se v možnosti spolupráce 

velice málo využívá, stejně jako zaostávají investiční pobídky soukromým 

investorům.  

Problematika regenerací brownfields má souvislost s evropskými trendy, 

jako je např. soutěžení měst v urbanistické kvalitě městských prostorů (kdy 

prostředky vložené do rekonverze jsou vnímány jako investice), nebo důraz  

na vysokou úroveň péče o krajinu. [10] 

4.2.1. Odstran ění bariér 

Pro odstranění jsou zapotřebí následující úkony: 

1. identifikace velikosti problému a stanovení priority 

2. zajištění intenzivní mezioborové a meziresortní spolupráce 

3. vytvoření potřebných programů a zajištění potřebné úpravy právního rámce 

4. zajištění osvěty a vzdělávání v několika oblastech:  

- vzdělávání architektů - tvůrců územně plánovací dokumentace, 

- vzdělávání zástupců obcí jako pořizovatelů územně plánovací 

dokumentace,  

- vzdělávání na úrovni krajů: tvůrci regionálních strategií,  

- osvěta veřejnosti – tlak na znovuvyužití brownfields a ochranu 

greenfields (občanské a neziskové organizace)  
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- upřednostňovat rozvoj na brownfields před záborem greenfields. [10] 

4.3. Legislativa 

Cílem zvláštní úpravy týkající se brownfieldů by mělo být vytvoření 

právního rámce, který by upravoval některé vztahy vyplývající ze specifické 

problematiky brownfíeldů tak, aby byl umožněn efektivní rozvoj investic do této 

oblasti nemovitostí.  

Problematika brownfieldů je natolik závažná a zároveň komplexní,  

že nejvhodnějším způsobem pro úpravu vztahů souvisejících s brownfíeldy  

je v krajních mezích i možnosti vzniku zvláštního zákona. Účelem zákona  

o brownfíeldech by měla být především efektivní vyhledávání a identifikace 

brownfieldů, úprava výkonu státní správy na úseku brownfieldů, stanovení 

podmínek provádění auditu brownfieldů, úprava vzniku a správy databáze 

brownfieldů, úprava podmínek a nástrojů revitalizace brownfieldů, a úprava 

státního dozoru na úseku brownfieldů. [6] 

Od počátku roku 2007 stanovuje jako jeden z cílů hospodárné využívání 

zastavěného území stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

4.3.1. Podpora pro regenerace 

Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury  

je zaměřený především na podporu rozvoje strategických průmyslových zón  

(pro strategického investora), dále pak na projekty výstavby, regenerace 

nemovitostí pro podnikání, včetně příslušné infrastruktury pro většinou již známé 

investory.  

Cílem programu je stimulovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí 

včetně související infrastruktury a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí 

a k zlepšení investičního a životního prostředí. Program je zaměřen na podporu 

projektů realizovaných ve všech hlavních fázích životního cyklu nemovitosti,  

tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace nemovitosti.  
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Podpory jsou udělovány formou přímé dotace, dotace na hrazení úroků 

z bankovních úvěrů a dotace na hrazení splátek jistiny z bankovních úvěrů formou 

návratné finanční výpomoci. [14] 

4.3.2. Injekce z Evropské unie  

Na odstranění ekologických zátěží, vybudování infrastruktury a nových 

staveb by měly putovat evropské peníze. Nevyužité možnosti brownfieldů přitáhly 

pozornost MPO, které hodlá svými pobídkami aktivovat jejich potenciál a přispět  

k rozvoji podnikatelského prostředí jak ve velkých městech, tak v regionech. Proto 

chystá v rámci OPPI program Nemovitosti, na nějž půjde největší podíl ze sta 

miliard určených na OPPI.  

Program Nemovitosti umožní získat finanční podporu z evropských fondů 

na přípravu podnikatelských zón a regeneraci nevyužívaných území − brownfieldů. 

Program se zaměří na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních fázích 

životního cyklu nemovitosti, tj. přípravy projektů, výstavby, rozvoje i regenerace 

nemovitostí, s důrazem zejména na regeneraci nemovitostí.  V předcházejícím 

programovacím období podpořil regeneraci brownfieldů program nazvaný Reality.  
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5. Závěr 

Cílem této práce je upozornit na problém spojený s nedostatečným 

využíváním zdevastovaných ploch, které nazýváme brownfieldy a s nevhodným 

nakládáním se zelenými loukami, tzv. greenfieldy.  

Konkrétně v České republice se každý, kdo se dostane k rozhodování, 

zda bude stavět na „nové“ půdě, nebo jestli bude rekultivovat tu „starou,“ totiž 

rozhoduje podle toho, co je pro něj výhodnější. Naše legislativa však dodnes 

nemá žádnou nabídku, která by na výše uvedenou otázku, byla jasnou odpovědí 

ve prospěch rekultivace. 

Řešením tohoto problému by měla být opatření, která by zvýhodňovala ty, 

kteří se rozhodnou pro zvelebování našeho okolí. Například za to, že investor 

nebo podnikatel bude stavět na brownfieldu, by mohl mít určité úlevy na daních, 

tzv. daňové prázdniny na určitou dobu. Také by se měla zpřísnit pravidla  

pro zástavbu greenfieldů, aby na první pohled bylo výhodnější a logičtější zvolit  

při zástavbě právě již jednou použitou plochu.  

Tato skutečnost by měla být chápána jako recyklace. Vždyť pokud 

můžeme recyklovat papír, sklo, plasty, můžeme takto nakládat i s naším okolím, 

kterému tím pouze prospějeme. Příroda má omezené zdroje, tak proč s nimi 

plýtvat? 
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