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Úvod 

Brownfieldy dnes patří na čelní témata odborných diskuzí jak regionalistů, tak 

urbanistů a stavitelů. Brownfieldy vznikaly původně opuštěním obydlených ploch či klášterů, 

což bylo dáno migrací místních obyvatelů, válkami či násilným vyhoštěním. 

1Brownfieldy jak je chápeme dnes, jsou mnohem mladší a většinou způsobené 

průmyslovým kolapsem. U nás došlo k průmyslovému úpadku po sametové revoluci v 1989, 

kdy se otevřela naše ekonomika a tím se otevřela i tržní soutěž, na kterou naše podniky po 

bezmála 40-50 letech izolace trhu, nebyly připraveny. A to zapříčinilo první vlnu vzniku 

brownfieldů. 

Další vlna vzniku brownfieldů byla paradoxně zaznamenána v době tzv. proinvestiční 

politiky, která je známa tím, že strategickým investorům byly pozemky upraveny na míru a 

většinou mimo původní průmyslové oblasti. Ale přesto se investoři snažili zasadit své 

podniky do tradičně průmyslových regionů pro snížení nákladů z kvalifikované pracovní síly 

a vystavěné infrastruktury. 

V mé práci se budu zabývat brownfieldy, což jsou nevyužité pozemky (viz 1. 

kapitola), kdy se začnu zabývat základními pojmy a údaji týkajících se mého tématu. 

Postupně budu přecházet od přehledů brownfieldů za celou Českou republiku. Dále se začnu 

zabývat charakteristikou brownfiledů v Moravskoslezském kraji a jeho činností pro jejich 

odstranění. A nakonec přejdu k problémům brownfieldů v Ostravě, kde z důvodu nepovolení 

používat jmenný seznam shrnu údaje brownfieldů za jednotlivé obvody města Ostravy. 

Vyústěním diplomové práce by tedy mělo být seznámení s problematikou brownfields, 

získání dat, přehledu o jejich výskytu a nákladech na odstranění v rámci města Ostravy a 

výběr vhodné lokality, jež budu podrobněji analyzovat a zhodnotím její náklady na 

revitalizaci a navrhnu případná řešení budoucího využití. 

 

                                                           
1 KADEŘÁBKOVÁ B., PIECHA M. a kol.: Brownfields. Jak vznikají a co s nimi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2009 
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1. Základní pojmy související s brownfields 

2Nedokonalé či chybějící regulativní nástroje vedou k plýtvání nezastavěného území 

tzv. zelené louky čili „ 3Greenfields“. Jde tedy o nekoordinovanou suburbanizaci. Dochází tak 

k plýtvání prostředků nejen kvalitní zemědělské půdy, ale i nutností rozšíření technické a 

dopravní sítě k nové stavbě. Náklady na připojení k dopravním a inženýrským sítím investoři 

zpravidla plně neplatí, ale jsou z části pokryté z veřejného rozpočtu.   

Kvůli demultiplikačních efektů spojených s existencí brownfieldů, jako jsou 

sociopatologické jevy, negativní externality a jiné vlivy na životní úroveň, existuje zde snaha 

ze strany veřejné správy na jejich odstranění a hospodaření s nimi. Touto problematikou se 

zabývá Národní strategie regenerace brownfieldů, který vládou nebyl závazně přijat a je brán 

spíše jako doporučení pro preventivní předcházení nových brownfieldů a nakládání 

s brownfieldy současnými. 

Základním principem pro nakládání s pozemky a brownfieldy v územním plánu je 

„Trvale udržitelný rozvoj“. Územní plán je jeden z mála možností, který má opravdový vliv 

na nakládání s brownfieldy, neboť pevně stanovuje budoucí využití parcel a objektů. Toto 

rozhodnutí je závazné až do dovolání. 

1.1  Definice „brownfield“: 

• 4Pozemek či objekt, který již není využíván a způsobuje ekologický, ekonomický či 

jiný společenský náklad.  

• 5Brownfield je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, 

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

zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze vhodně a efektivně 

využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace. 

                                                           
2 KADEŘÁBKOVÁ B., PIECHA M. a kol.: Brownfields. Jak vznikají a co s nimi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009 
3 Toto označení se neujalo jako u postižených ploch označení „Brownfields“ 
4 Prezentace: Brownfields, Bc. Pavel Raška, Bc. Jiří Adamovský 
5 Ministerstvo vnitra, Národní strategie regenerace brownfieldů, 2008 
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1.2 6Počet brownfieldů v ČR 

• Při zpracování Vyhledávací studie bylo v ČR identifikováno 2355 brownfieldů, jejichž 

souhrnná rozloha činí 10 326 ha z toho je zhruba 421 ha zastavěná plocha. Studie 

sjednotila data z celé České republiky vyjma Prahy. Byly zde evidovány brownfieldy 

od velikosti cca 1 ha bez tzv. „těžebních brownfieldů“. Hrubý odhad nákladů na 

revitalizaci evidovaných brownfieldů byl stanoven na 200 mld. Kč. Celkový počet 

brownfieldů je samozřejmě výrazně vyšší, v roce 2004 se uváděl odhad 8,5 – 11,7 tis. 

lokalit typu brownfield o celkové rozloze 27 – 38 tis. ha. 

Graf č. 1.2: Podíl brownfields v obcích ČR dle velikosti obce za rok 2007 

Četnost brownfields v obcích Procentuální podíl rozlohy brownfields v obcích ČR 

16,4%
15,1%

24,6%

44,0%

 

4,9% 10,4%

14,2%

70,4%

0 -2 000

2 001 -10 000

10 001 -50 000

nad 50 000

Velikost  obce

 
Zdroj: Vyhledávací studie brownfields, Agentura pro regionální rozvoj 2007 
Zpracování: vlastní 
Poznámka: Data mi byla zpřístupněna jen v procentuální formě 

Z grafu č. 1.2 lze zjistit, že s vyšším počtem obyvatel ve městech se zvyšuje i počet 

brownfieldů. U měst nad 10 000 obyvatel se vyskytuje 24,6% brownfieldů a ve městech nad 

50 000 obyvatel se nachází 44% z celkového počtu brownfieldů.  

Daleko jak znatelnější jev je u rozlohy brownfieldů, jelikož ve městech nad 50 000 

obyvatel leží 70% celkové rozlohy brownfieldů. Což znamená, že v roce 2007 ve 721 

městech z 6244 obcí České republiky, leží většina rozlohy brownfieldů. Jsou to všechna 

krajská města a k tomu město Havířov, Kladno, Most, Karviná, Frýdek-Místek, Děčín a 

Teplice. 

                                                           
6 Ministerstvo vnitra, Národní strategie regenerace brownfieldů, 2008 
7 Viz. Příloha č. 1 : Města nad 50 000 obyvatel v roce 2007 
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1.3  8Rozdělení brownfieldů dle typu původního užívání: 

• Průmysl:  

Jedná se o rozsáhlé pozemky dříve využívané těžkým průmyslem, kde došlo k širší a 

různorodější kontaminaci a devastaci (např. někdejší ocelárny); 

• Výroba:  

Pozemky dříve využívané pro zpracování a/nebo ukládání odpadu, včetně úpraven 

odpadních vod (např. někdejší skládka odpadů/smetiště nebo čistírna odpadních 

průmyslových nebo splaškových vod); 

• Zemědělství: 

Zemědělská výstavba s konkrétními, lokalizovanými problémy ohledně kontaminace 

a/nebo devastace (např. autoopravna a sklad pohonných hmot v bývalém jednotném 

zemědělském družstvu); 

• Armádní objekty: 

Objekty či prostranství, které byly využívány pro výcvik ozbrojených sil státu, a které 

se staly především po profesionalizaci armády nevyužitými z důvodu snížení kapacit 

vojska;  

• Bydlení: 

Státní či soukromé stavby dříve využívané jako byty, které po restituci již nemají užití 

a trpí nedostatkem finančních prostředků na údržbu, anebo jsou využívány sociálně 

slabšími občany; 

• Dobývání nerostných surovin: 

Zdevastované či kontaminované pozemky po těžební činnosti; 

• Jiné: 

o Menší průmyslová plocha dříve využívaná lehkým průmyslem, ovšem poškozená 
konkrétní kontaminací, s níž je třeba se vypořádat (např. bývalá koželužna); 

o Komerční výstavba s konkrétními, lokalizovanými problémy ohledně kontaminace 
a/nebo devastace (např. už nevyužívaná kotelna nebo sklad nafty); 

o Zdevastované/kontaminované pozemky, které přestal využívat velký podnik 
veřejné služby (například České dráhy nebo dodavatel elektřiny); 

                                                           
8 Seminární práce: Brownfields, Pavel Raška 2007 



 

6 

o Zdevastované/kontaminované pozemky, kde majitel není jistý, avšak devastace 
pokračuje (osiřelé pozemky).  

Graf č. 1.2 : Struktura lokalit dle předchozího využití v ČR 2007 

 
Zdroj: Vyhledávací studie brownfields, Agentura pro regionální rozvoj 2007 
Zpracování: vlastní 
Poznámka: Data mi byla zpřístupněna jen v procentuální formě 

Graf č. 1.2 ukazuje poměr brownfieldů dle původního užívání vyplývá, že největší podíl 

brownfieldů pochází ze zemědělské, průmyslové, a jiné činnosti (především skládky, odvaly, 

těžba uhlí, cestovní ruch atd.) 

1.4 9Brownfieldy dle vlastníka  

Pozemek může, ale nemusí být stále majetkem organizace, jež je za někdejší využívání 

zodpovědná – toto využívání může ostatně na přilehlých pozemcích stále pokračovat (např. 

pozemek vlastněný Českými drahami, jehož už pro železniční potřeby není zapotřebí). 

Pozemek může vlastnit soukromá společnost, státní orgán či státní podnik nebo jeho držení 

může být nejasné (např. pozemek kdysi vlastněný společností, která ukončila obchodní 

činnost – takzvaný "osiřelý pozemek"). 

Odpovědnost za škody, jež pozemek způsobil na zdraví lidí nebo na životním prostředí (a 

odpovědnost za jeho vyčištění) se může týkat majitele nebo na jiné organizace (např. Fondu 

národního majetku). Současný majitel pozemku může chtít provést jeho vyčištění a sanaci 

nebo může chtít pozemek prodat podnikateli, který je rozhodnut se úkolu ujmout. Na státní 

                                                           
9 Seminární práce: Brownfields, Pavel Raška 2007 
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úrovni se rozkládá 12 000 hektarů brownfieldů mezi 3 000 lokalit, v Moravskoslezském kraji 

je téměř 2 000 hektarů brownfieldů ve 259 lokalitách (což odpovídá zhruba rozloze národního 

parku Mont Cook na Novém Zélandu nebo dvojnásobku plochy rybníka Rožmberk) 

� Soukromý vlastník:  

U soukromých vlastníků bývá největším problémem financování, tedy nedostatek 

prostředků na údržbu a správu brownfieldů, a majetkoprávní spory, především vznikne-li 

zájem samosprávy či státní správy odkoupit pozemek, jehož hodnota je nulová, ne-li deficitní 

v důsledku vysokých nákladů na rekultivaci, a přesto se majitel snaží o maximální 

nadhodnocení hodnoty brownfieldů. Další problémem bývá rozdrobenost vlastnických podílů, 

tzn. že brownfield vlastní více vlastníků, a pro to je složitější vyjednávání o dokoupení a 

jednotného stanoviska. 

� Veřejný vlastník:  

Veřejný vlastník, který má prostředky na odstranění škod, má mnohdy problém 

s efektivním financováním, jelikož si mnohdy výběrovým řízením najme firmu, jež sice 

nabídne nejnižší cenu, ale není pak schopná dodržet limity nákladů na odstranění škod, které 

si sama stanovila, anebo záměrně prodlužuje termíny dokončení prací. Pro veřejného 

vlastníka je mnohem méně nákladné dotovat dále tuto firmu než vyhlásit nové výběrové 

řízení.  

Graf č. 1.4 : Struktura podle druhu vlastnictví v ČR 2007 

Struktura podle druhu vlastnictví v ČR Struktura podle druhu vlastnictví v MSK 

71%

22%

6%

1%

Soukromé 

Veřejné

Soukromé - veřejné

Neurčeno

  
Zdroj: Vyhledávací studie brownfields, Agentura pro regionální rozvoj 2007 
Zpracování: vlastní 
Poznámka: Data mi byla zpřístupněna jen v procentuální formě 

Je znatelné, že 71% brownfieldů v ČR a především necelých 76% brownfieldů  

v Moravskoslezském kraji náleží soukromému sektoru, kde jak kraj, tak i stát nemají natolik 
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silnou působnost, aby mohli tyto plochy opatrovat, nebo je nabídnout případným investorům, 

což zhoršuje výhled pro budoucí využití těchto pozemků. Problém netkví v tom, že by 

soukromníci neměli zájem tyto pozemky odprodat, ale většinou jsou vlastníci v konkurzu či 

zanikly a vlastník nemá na jejich dekontaminaci či jinou nápravu prostředky a stát pro tyto 

pozemky neposkytuje zvýhodnění zájemcům z důvodu vlastnických práv.  

Pro zjednodušení se již nadále nebudu zabývat vlastnickými právy brownfields. 

1.5 10Historické souvislosti, zákony a politiky týkajících se brownfieldů v České 

republice. 

  Jak již bylo napsaná v úvodu, průmyslové brownfieldy jak je známe a chápeme 

dnes, vznikaly především po roce 1989, přesněji po „Sametové revoluci“, kdy došlo 

k otevření trhu a zvýšení tlaku na firmy, především v průmyslu, novou a silnou konkurencí ze 

zahraničí. 

 Druhým důvodem vzniku brownfieldu v České republice byla tzv. proinvestiční 

politika, jež nabízela investiční pobídky investorům a umožnila jim vybudovat firmu 

v průmyslově tradičních regionech mimo v minulosti již využívané průmyslové zóny. 

 Kromě průmyslu vznikaly brownfieldy v oblasti zemědělství, kdy většina statkářů 

zkrachovala, neboť konkurenci nedokázala odolat. 

 S problematikou vznikajících brownfieldů se začala Česká republika po 

restrukturalizaci ekonomiky a výrazněji až po vstupu do Evropské unie, poněvadž trh nebyl 

schopen sám brownfieldy revitalizovat. Mezi největší překážky revitalizace brownfieldů se 

řadí:11 

• Nákladová mezera mezi brownfieldy a greenfieldy, která spočívá v nákladech na 

demolici, případnou asanací, pozemkovými úpravami a řešením majetkoprávních 

vztahů 

• Značná soutěž uchazečů o přímé investice, která dosahuje až celosvětové úrovně. 

                                                           
10 KADEŘÁBKOVÁ B., PIECHA M. a kol.: Brownfields. Jak vznikají a co s nimi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2009, s. 60 až 70. 
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• Technologické proměny a využívání výnosů z rozsahu, jež vyžadují vyšší 

požadavky na prostor 

• Zpřísnění hygienických a environmentálních norem vede k podstatnému omezení 

umístění některých technologií např. v blízkosti obytných či rekreačních zón. 

 Veřejná podpora by měla snižovat nákladovou mezeru a při tom zapojit do 

revitalizačního procesu i soukromý kapitál. Je nutné, aby se samospráva zbavila pasivního 

postoje a začala uplatňovat politiku trvale udržitelného rozvoje a plánovala pro dlouhodobé 

horizonty.  

 Avšak je nutné si uvědomit, zda je nutná jednotná politika pro brownfieldy nutná. 

Podle B. Kadeřábkové a M. Piechy je problematika revitalizace brownfieldů natolik rozsáhlá 

a komplikovaná, že je nutné politiku brownfieldů zařadit do širšího rámce, než umožňuje 

jedna politika.  

 Mezi základní legislativní dokumenty patří zákon 248/2000 sb.,o podpoře 

regionálního rozvoje, jež udává směr politiky regionálního rozvoje pro období 2007-2013 a 

úzce navazuje na legislativu Evropské unie. V rámci politiky soudržnosti reaguje na 

programové dokumenty na národní úrovni tj. Národní rozvojový plán a Národní strategický 

referenční rámec.  

 Cílem Strategie regionálního rozvoje je stanovení témat podpory, které se realizují tzv. 

státními programy regionálního rozvoje, jež vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj a dále 

pomocí programů rozvoje kraje a operačních programů.12Problematikou brownfieldů se 

zabývají 2 prioritní osy: 

• Prioritní osa 2: Ekonomika regionů 

� Priorita 2.1: Vytvá ření podmínek pro dynamický hospodářský rozvoj regionů 

 V prioritě 2.1 je snahou podpora podnikatelského prostředí a revitalizace brownfieldů 

v regionech ČR 

                                                           
12 Ministerstvo pro místní rozvoj 
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• Prioritní osa 3: Lidé a osídlení 

� Priorita 3.4: Rozvoj a regenerace měst 

 Cílem priority 3.4 je hospodářské oživení měst s poklesem hospodářských aktivit a 
regenerace narušených oblastí ( brownfieldů) 

 Další legislativní podporou je politika územního rozvoje ČR koordinována 

Ministerstvem pro místní rozvoj pomocí zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu. 13Tato politika je nástrojem územního plánování, který určuje využití budov a 

areálů za podmínek trvale udržitelného rozvoje a koordinuje územně plánovací činnosti krajů 

a obcí.  

 Politika územního rozvoje se snaží vybudovat předpoklady pro nové využívaní 

chátrajících brownfieldů jakéhokoliv charakteru. Snaží se tak činit šetrně a hospodárně. Chce 

tímto zamezit novým záborům půdního fondu mimo zastavěná území. V České republice se 

brownfieldy revitalizují především ve strukturálně postižených  regionech. 

 14Mezi typické oblasti patří oblast Karvinsko a Mostecko. Jsou význačné vysoko 

mírou nezaměstnanosti, ekologickým zatížením po těžbě a těžkém průmyslu a zdevastovaným 

územím. Dochází zde i k ekonomickým a sociálním problémům. 

 V rámci těchto území je nutné dle úkolů pro územní plánování zajistit podmínky pro 

obnovu sídel a regeneraci krajiny. Vytvářet podmínky pro rekultivaci brownfieldů a využít je 

pro ekonomické účely a rekreace. Rekultivovat plochy po těžbě a v případě rozšíření 

těžebních ploch stanovit meze únosnosti a norem těžby. A v neposlední řadě vymezit a chránit 

nezastavěné plochy pro existenci biokoridorů. 

                                                           
13 J. Horáková, Přednášky z předmětu Urbanizace a územní plánování, zimní semestr 2009/2010 
14 KADEŘÁBKOVÁ B., PIECHA M. a kol.: Brownfields. Jak vznikají a co s nimi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009, s. 70-73 
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1.6 15Brownfieldy podle možnosti nového využití  

Jedná se zde především o rozdělení brownfieldů podle nového využití. Někdy je 

složité určit další využití z důvodů zatížení z předešlého využívání brownfieldů. Např. při 

silném zatížení předešlým užíváním jsou zde omezení pro budoucí užití, to znamená, že tam, 

kde byla vysoká míra ekologického zatížení, nemůžeme postavit zdravotnická zařízení, neboť 

by nesplňovaly vysoké nároky na jejich výstavbu. Je pochopitelné, že budoucí využití může 

být odlišné od původního užívání, ale je snaha o pravidlo, že budoucí využití by mělo mít 

menší maximálně stejnou ekologickou zátěž na životní prostředí a nejbližší okolí. 

Brownfieldy se mohou dělit dle možnosti odstranění na tyto: 

A) Pozemky, kde existuje možnost nalézt nové využití v rámci tržních mechanismů  

Jsou to většinou pozemky, které mají jen nízkou úroveň ekologického zatížení, 

povětšinou mají výborné napojení na dopravní a inženýrské sítě a leží v atraktivní či jinak 

významné lokalitě, jež je povědomá široké veřejnosti. O tento pozemek se státní správa či 

samospráva nemusí dlouho starat, neboť se o něj postará trh sám.  

Například budova v hojně navštěvované obchodní zóně nezůstane dlouhodobě 

opuštěná, neboť soukromý subjekt si tyto událostí hlídá, a projeví zájem o odkup a následné 

využití pro obchodní účely.  

To samé platí i pro veřejného developera, který brownfield zbaví nákladů a následně 

jej upraví do provozuschopného stavu a nabídne odprodeji soukromému subjektu za vyšší 

částku, než byly náklady a obdržený zisk poté využívá na odstranění dalších brownfieldů. 
16Typickou veřejným developerem je Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, 

kde tento developer je naše Agentura pro regionální rozvoj, ale má větší organizovanost a 

možnosti, tudíž i větší vliv jako regionální aktér.  

Samozřejmě, že existuje i varianta spolupráce soukromého a veřejného sektoru na 

odstranění brownfieldů, kdy veřejný sektor nabídne soukromému developerovi odprodej 

brownfieldu za určitých podmínek využití brownfieldů. 

                                                           
15 Seminární práce: Brownfields, Pavel Raška 2007 
16 KADEŘÁBKOVÁ B., PIECHA M. a kol.: Brownfields. Jak vznikají a co s nimi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009 
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B) 17Pozemky, pro které musí být nalezeno nové využití za asistence veřejných 
finančních prostředků  

Jedná se o brownfieldy, jež v relativné dobré oblasti, s ucházející dopravní 

dostupností, alespoň s částečným napojením na inženýrské sítě či s málo nákladnou možností 

se k ní připojit. Avšak problém u těchto brownfieldů jsou především vysoké náklady na 

odstranění ekologických či jiných škod, na které podnikatelský subjekt nemá dostatečný 

kapitál.  

Proto jsou zde nutné finanční veřejné dotace. Veřejnost tak nese částečně náklady na 

odstranění škod. Veřejnost sice nemá z dotací žádné finanční přínos, ale spíše přínos 

společenský, neboť může dojít k impulsu k rozvoji okolí brownfieldů, tím zvýšit ceny 

okolních pozemků a zvýšit ekonomický zisk majitelů okolního území brownfieldu, nemluvě o 

možnosti vymizení sociopatologických jevů v okolí brownfieldu a zvýšit tak celkovou životní 

úroveň v dané oblasti.  

Což je důvodem, proč se tyto dotace vyplatí udělovat, samozřejmě za přísného dozoru 

plnění podmínek pro získávání dotací. V dnešní době lze získávat i dotace na odstranění 

brownfieldů z Evropské unie. 

C) Pozemky, pro které nové využití není možné nalézt, a přesto musí být rekultivovány  

Bohužel jsou zde i takové pozemky, které nelze využít z důvodu vlastnických práv či 

vysoké ekologické zátěže anebo jiných vysokých nákladů či legislativních zatížení, jako jsou 

věcné břemena či památková ochrana. Tím pádem veřejný sektor nemá právní nebo finanční 

možnosti na zásahy do těchto brownfieldů. Proto je zde, alespoň iniciace na odstranění 

značných ekologických škod, alespoň rekultivací do té doby, než se vymyslí využití nebo se 

získají vlastnická práva a finanční prostředky či bude uzákoněna legislativní opora pro 

veřejný sektor. 

Relativním zastoupením budoucího využití se zabývá graf č. 1.4 : Možnosti budoucího 

využití v ČR 2007, uvedený níže. 

 

                                                           
17 KADEŘÁBKOVÁ B., PIECHA M. a kol.: Brownfields. Jak vznikají a co s nimi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009;    

Ministerstvo vnitra, Národní strategie regenerace brownfieldů, 2008 
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Graf č. 1.6 : Možnosti budoucího využití v ČR 2007 
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Zdroj: Vyhledávací studie brownfields, Agentura pro regionální rozvoj 2007 
Zpracování: vlastní 
Poznámka: Data mi byla zpřístupněna jen v procentuální formě 

Dle Vyhledávací studie brownfields se pro budoucí využití v rámci České republiky 

nejvíce uplatňuje smíšená průmyslová funkce 38,8%, smíšená městská funkce 19,4%, 

průmyslová funkce 15,1% a občanská vybavenost 9,1%. 
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1.7 Výhody a nevýhody využití brownfields 

Pro lepší přehlednost zde rekapituluju výhody a nevýhody využití brownfields, které 

jsou: 

A) Výhody využití brownfields 

• jsou již propojeny pozemními komunikacemi 

• jsou snáze napojitelné na MHD  

• jejich nové využití neubere další zemědělskou půdu ani další přírodní lokality  

• nestaví novou překážku mezi krajinu a obyvatele  

• můžou snadno využít stávající infrastrukturu  

B) Nevýhody brownfields 

• Trpí díky mnohdy nejasným a složitým vlastnickým vztahům a stávají se „obětí“ 
spekulantů  

• Narážejí na odpor samotných vlastníků, kterým momentální stav vyhovuje  

• Vyžadují sanaci starých ekologických zátěží a mnohdy vyžadují náklady na likvidaci 
zchátralých objektů, přičemž náklady na obnovu mohou být vyšší než stavba nového 
objektu 

• Může narazit v určitých lokalitách na komplikaci s archeologickými nebo kulturními 
památkami  

• V zastavěném území vyžaduje citlivost a ohleduplnost ke svému okolí a obvykle se 
neobejde bez veřejné podpory vzhledem k celkovým nákladům revitalizace  

• Zatím není navržena národní ani municipální strategie ve vztahu k jejich regeneraci  

• Méně přitahují soukromý kapitál, neboť jsou dražší než „zelené louky“  
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2. 18Brownfieldy a Moravskoslezský kraj 

Kraj měl nejvyšší počet obyvatel ze všech českých krajů, 1 249 897 obyvatel v roce 

200719, a také nejvyšší hustotu zalidnění, vysoce převyšující republikový průměr (Česko mělo 

130 obyvatel na km² a Moravskoslezský kraj 230 obyvatel na km²), proto také je jeden ze 3 

krajů, jež si zanechávají stejnou skladbu i jako kraje soudržnosti. Kraj se skládá z 6 obcí 

s rozšířenou působností, dřívější mikroregiony (dále jen mikroregiony) z celkového počtu 299 

obcí v Moravskoslezském kraji.  

Téměř 62 % obyvatel žije ve městech nad 20 000 obyvatel a i to je v zemi výjimečné. 

Nejvyšší hustota zalidnění je na Ostravsku (1 453 obyvatel /km2), kde leží i krajské město 

Ostrava, která je třetím největším městem v české republice. Nejnižší hustota zalidnění je na 

Bruntálsku (63 obyvatel /km2), což souvisí i s těžkou dopravní dostupností, nízkým počtem 

podnikatelských subjektů a vysokou mírou nezaměstnanosti. 

20Ostravsko - Karvinské Doly působí na území Hornoslezské pánve, která je 

nejrozsáhlejší uhelnou pánví v ČR. Těžba a využití černého uhlí přispěla k bouřlivému rozvoji 

průmyslu v 19. století a měla významný vliv na rozvoj průmyslové revoluce, jelikož se 

jednalo o snadno dostupný zdroj energie. V souvislosti se současným útlumem těžkého 

průmyslu zde ovšem značně roste nezaměstnanost a počet brownfieldů. Dlouho bude také 

trvat obnova poškozeného životního prostředí. 

Kraj se nachází na území severovýchodního pohraničí, na hranicích s Polskem a 

Slovenskem, nejvíce vzdáleného od přímých kontaktů s metropolí státu a s hospodářskými 

podněty z vyspělých zemí EU. Avšak s dostavbou dálnice se stane významnou lokalitou 

v rámci Evropské unie. 

Rychlý přehled o stavu brownfieldů v Moravskoslezském kraji nabízí tabulka č. 2.0.1: 

Základní přehled o brownfieldech a o mikroregionech v Moravskoslezském kraji

                                                           
18 Wikipedia  
19 Je zde záměrně uveden stav obyvatel za rok 2007 z důvodu srovnatelnosti s údaji o brownfieldech 
20 Prezentace Strukturálně postižené regiony, Bc. Pavel Raška, Bc. Jiří Adamovský 
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Tabulka č. 2.0.1 : 21Základní přehled o brownfieldech a o mikroregionech v 22MSK 

NUTS 4  
Počet 

brownfieldů  

Rozloha  
brownfieldů 

v (ha)  

Rozloha  
NUTS 4 (ha)  

Počet 
obyvatel 

Poměr rozlohy 
BF´s k rozloze 
NUTS 4 v (‰) 

BRUNTÁL  69 210,89 153 603,81 98 148 1,373 

FRÝDEK -MÍSTEK  15 356,65 120 844,98 210 369 2,951 

KARVINÁ  58 292,82 35 625,15 275 397 8,219 

NOVÝ JIČÍN  22 57,81 88 157,93 152 352 0,656 

OPAVA  8 25,11 111 316,21 176 820 0,226 

OSTRAVA 87 1 035,37 33 151,59 336 811 31,231 

Moravskoslezský kraj  259 1 978,65 542 699,66 1 249 897 3,646 
Zdroj: Vyhledávací studie brownfields, Agentura pro regionální rozvoj 2007, 23ČSÚ 
Zpracování: vlastní 
Poznámka: BF´s znamená Brownfieldů,  

Z tabulky lze jasně vyčíst, jaký byl stav mikroregionu za rok 2007. Je zde uveden 

počet a rozloha brownfieldů, počet obyvatel a rozloha za jednotlivé mikroregiony, a poměr 

rozlohy brownfieldů k rozloze mikroregionů. Zde je jasně vidět, že nejvíce brownfieldů je 

mikroregionu Ostrava, kde počet brownfieldů je 87 z celkového počtu 259 brownfieldů 

Moravskoslezského kraje, což je téměř 1/3 z celkového počtu brownfieldů za 

Moravskoslezský kraj.  

Graf č. 2.0.1 : Podíl brownfieldů k celkové rozloze brownfieldů v MSK 2007 
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Zdroj: Vyhledávací studie brownfields, Agentura pro regionální rozvoj 2007 
Zpracování: vlastní 
Poznámka: Byla mi zpřístupněna jen relativní souhrnná data 

                                                           
21 Data o brownfieldech jsou z vnitřního seznamu ARR, který je daleko rozsáhlejší 
22 Moravskoslezský kraj 

23 Český statistický úřad 



 

17 

Mnohem vypovídající údaje jsou vidět na rozloze v grafu č. 2.0.1, kdy v mikroregionu 

Ostrava leží 52,33%  rozlohy všech brownfieldů v Moravskoslezském kraji, která činí 1035,3 

ha. Je zajímavé, že rozlohou nejmenší mikroregion, který zabírá asi jen 6,1% rozlohy 

Moravskoslezského kraje, má 52,33% rozlohy brownfieldů v Moravskoslezském kraji.  

Tento úkaz potvrzuje i poměr brownfieldů k celkové rozloze mikroregionů 

Moravskoslezského kraje. Poměr za kraj  činí zhruba 3,6 ‰, zatím co Opava a Nový Jičín 

mají zanedbatelný podíl brownfieldů, tak Karviná více jak dvojnásobný poměr. Ostrava 

poměr Moravskoslezského kraje má téměř devětkrát v ětší než Moravskoslezský kraj. 

Na závěr se chci ještě jen zmínit, že Frýdek-Místek se blíží k poměru 

Moravskoslezského kraje a Bruntál má 3krát menší poměr než Moravskoslezský kraj.  

Mapa č. 2.0: 24Lokalizace brownfieldů v MSK v roce 2009 

 
Zdroj: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 2009; VŠB-TUO Hornicko-geologická fakulta 2010 
Zpracování: vlastní 

Mapa č. 2.0 dokumentuje lokalizaci brownfieldů v Moravskoslezském kraji. 

                                                           
24 Mapa formátu A3 viz Příloha č. 2 
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Graf č. 2.0.2: Podíl brownfieldů na počet obyvatel MSK za rok 2007 
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Zdroj: Vyhledávací studie brownfields, Agentura pro regionální rozvoj 2007 
Zpracování: vlastní 
Poznámka: Byla mi zpřístupněna jen relativní souhrnná data 

V grafu č. 2.0.2 je znázorněný podíl rozlohy brownfieldů na 1000 obyvatel. Pro lepší 

srovnání zde uvádím i počet obyvatel v tisících. Je vidět, že stále největší poměr má 

mikroregion Ostrava a to 307,4 ha na 1000 obyvatel. Ostrava opět přesahuje hodnoty 

Moravskoslezského kraje, neboť poměr rozlohy brownfieldů Moravskoslezského kraje vůči 

jeho počtu obyvatel činí 248,4 ha na 1000 obyvatel.  

Avšak zajímavostí je, že mikroregion Bruntál, který se zdál doposud zdánlivě 

v dobrém stavu, vystoupl a má po mikroregionu Ostrava největší poměr, který činí 214,9 ha 

na 1000 obyvatel.  Jako jediného mikroregionu je v mikroregionu Bruntál poměr rozlohy 

brownfieldů na 1000 obyvatel vyšší než počet obyvatel v tisících a to hned dvojnásobně vyšší. 

Z tohoto srovnání nejlépe vychází opět Nový Jičín s poměrem 37,9 ha brownfieldů na 

1000 obyvatel a Opava s poměrem pouhých 14,2 ha brownfieldů na 1000 obyvatel. 



 

19 

2.1 Náklady na odstranění brownfields v MSK 

Pro zatím jsem došel k poměrům rozlohy brownfieldů, ze kterých vyšlo pár 

zajímavých údajů, ale nejdůležitější údajem jsou náklady na odstranění škod. Pro stanovení 

nákladů na odstranění škod je nutné znát především ekologickou zátěž daného brownfieldu. 

Ekologickou zátěž ukazuje graf č. 2.1.1 

Graf č. 2.1.1: Struktura podle ekologického zatížení v MSK 2007 

 
Zdroj: Vyhledávací studie brownfields, Krajský úřad Moravskoslezského kraje 2009 
Zpracování: vlastní 
Poznámka: Byla mi zpřístupněna jen relativní souhrnná data 

Z grafu vyplývá, že největší podíl brownfieldů jsou brownfieldy bez ekologické 

zátěže. Bohužel je varující, že 19% brownfieldů je zatíženo, což znamená výrazné náklady. U 

dalších 19% brownfieldů lze ekologickou zátěž předpokládat. U těchto brownfieldů 

s předpokladem zátěže nebyla prokázána ekologická zátěž jen z toho důvodu, že nebyly 

v době průběhu vyhledávací studie dostatečné finanční prostředky k prošetření půdy.  

Pokud by se předpoklad zátěže potvrdil i laboratorně, znamenalo by to, že 49 % 

brownfieldů má ekologickou zátěž a ohrožuje tak přírodní prostředí nejen fauny a flory, ale i 

lidské populace bydlící v okolí zatíženého brownfieldu. 

Samozřejmě, že je nutné přihlídnou i k intenzitě zátěže, jež ukazuje graf č. 2.1.2 
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Graf č. 2.1.2: Intenzita ekologického zatížení brownfieldů v MSK 2004 

Intenzita zátěže dle počtu brownfieldů Intenzita zátěže dle rozlohy brownfieldů 
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Zdroj: Vyhledávací studie brownfields, CzechInvest 2005 
Zpracování: vlastní 
Poznámka: Byla mi zpřístupněna jen relativní souhrnná data, data se mohou lišit od konečné vyhledávací 

studie, neboť v té době nebyla dokončena a později mi data nebyla zpřístupněna 

Bohužel, graf ukazující intenzitu zátěže brownfieldů z roku 2004 není vůbec příznivý. 

Největší zastoupení mají brownfieldy s vysokou ekologickou zátěží, což multiplikuje náklady 

na odstranění škod. Tyto brownfieldy zabírají 49% z celkového počtu brownfieldů. Mírnou 

zátěž má 47% brownfieldů z celkového počtu brownfieldů v Moravskoslezském kraji za rok 

2004. Střední zátěž v roce 2004 mají jen zanedbatelné 4% brownfieldů 

Nijak výrazně se tyto relativní hodnoty nemění ani podle rozlohy. Zde má na rozloze 

brownfieldů mírná ekologická zátěž stejné zastoupení jako vysoká ekologická zátěž 42%. 

Střední ekologická zátěž má zde opět oproti vysoké a mírné zátěži zanedbatelné zastoupení. 

Náklady na odstranění škod ukazuje další graf č. 2.1.3 
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Graf č. 2.1.3: Náklady na odstranění brownfieldů v MSK 200425 
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Zdroj: Vyhledávací studie brownfields, CzechInvest 2005 
Zpracování: vlastní 
Poznámka: Byla mi zpřístupněna jen relativní souhrnná data, data se mohou lišit od konečné vyhledávací 

studie, neboť v té době nebyla dokončena a později mi data nebyla zpřístupněna 

Z grafu č. 2.1.3 lze vidět, že náklady na odstranění škod byly v roce 2004 nejvyšší 

v mikroregionu Ostrava. Náklady na odstranění brownfieldů v mikroregionu Ostrava 

přesahovaly 8 miliard Kč, kdy největší část nákladů tvořily brownfieldy se zátěží a 

předpokládanou zátěží. Tento jev je vysvětlitelný těžební a průmyslovou minulostí Ostravy. 

Další nejvyšší náklady na revitalizaci brownfieldů byly v mikroregionu Bruntál. Zde je 

však struktura brownfieldů odlišná, neboť zde převážnou část nákladů z téměř 6 miliard Kč 

tvořily brownfieldy bez ekologické zátěže. To je dáno nejspíše absencí větších průmyslových 

podniků. 

Značný podíl na revitalizačních nákladech měly zatížené brownfieldy 

v mikroregionech Karviná a Frýdek-Místek. 

                                                           
25 Chybí zde brownfieldy z neurčitým zatížením, neboť u nich nebyly stanoveny náklady na odstranění škod 
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Nejlépe na tom byly opět mikroregiony Nový Jičín a Opava. Téměř všechny náklady 

tvořily brownfieldy bez zatížení a v mikroregionu Opava náklady nepřesáhly ani jednu 

miliardu Kč. 

2.2 Brownfieldy a 26ROP MSK 

Moravskoslezský kraj se snaží přistupovat aktivně k problematice brownfieldů, což 

dokazuje i fakt, že je jedním ze 2 krajů, jež ve svých ROP mají zahrnuté i „Podporu využívání 

brownfields “ jako prioritní oblast 2.3 (viz tabulka ROP MSK), jež má návaznost na strategii 

rozvoje, opatření 4.5.2 Odstranění starých ekologických škod. Tato oblast podporuje 

regeneraci brownfieldů ve veřejném vlastnictví a bude se snažit tyto pozemky využít 

především na neprůmyslové užívání (veřejné služby a poradenství nebo obchod a služby).  

Tabulka č. 2.2 ROP MSK 

Prioritní 

osy 

1. Regionální infrastruktura a 

dostupnost 

2. Podpora prosperity 

regionu 
3. Rozvoj měst 

4. Rozvoj 

venkova 

Oblasti 

podpory 

1.1 Rozvoj regionální silniční 

dopravní infrastruktury 

2.1 Infrastruktura 

veřejných služeb 

3.1 Rozvojové póly 

regionu 

4.1 Rozvoj 

venkova 

1.2 Rozvoj a dostupnost letiště 

Ostrava 

2.2 Rozvoj cestovního 

ruchu 

3.2 Subregionální 

centra 
 

1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti 2.3 Podpora využívání 

brownfields 
  

1.4 Infrastruktura integrovaného 

záchranného systému a krizového 

řízení 

2.4 Marketing regionu   

Zdroj: Úřad regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2008 
Zpracování: vlastní  

Předpokládaná výše podpory je 300 mil. Kč pro oblast 2.3 Podpora využívání 

brownfields (dále jen OP 2.3). OP 2.3 se bude snažit regenerovat plochy a objekty, typu 

brownfields, pro další využití a zabránit výstavbě nových objektů na „zelených loukách“.  

                                                           
26 Regionální Operační Program 
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Dalšími programy a dotacemi zabývající se těmito principy a regenerací brownfieldů, alespoň 

okrajově jsou: 

� 27Strukturální fondy 2007-2013 - 5.3 Infrastruktura pro podnikání – NEMOVITOSTI  

� regenerace tzv. brownfields  pro podnikání  

� stimulovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí a přispět tak ke vzniku 

funkčního trhu nemovitostí a k zlepšení investičního a životního prostředí 

� podporovat projekty ve všech fázích životního cyklu projektů, tj. příprava, 

výstavba, rozvoj i rekonstrukce nemovitostí 

� 28Program rozvoje venkova - podpora využití brownfields 

� Projekt využívá a obnovuje existující budovy a/nebo stavby 

� 29Operační program Životní prostředí 

� Oblast podpory 4.2 - odstraňování starých zátěží  

Na projekty z evropských strukturálních fondů může příspěvek činit max. 85% 

z celkové částky. Ze SFŽP ČR a SR může příspěvek činit max. 5%. A tedy 

v celkovém důsledku spoluúčast příjemce podpory činí min. 10%.  Na tento program 

je vyhrazeno 256,247 mil. EUR. 

� 30PPP projekt 

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru přináší dostatek peněz a efektivitu 

zpracování u většiny projektů. 

Pro shrnutí kapitoly je nutné říci, že Moravskoslezský kraj má s brownfieldy značné 

problémy způsobené především těžbou uhlí a navazujícím těžkým průmyslem. Nejhorším 

mikroregionem v kraji je mikroregion Ostrava, která byla „ocelovým srdcem republiky“. 

Bohužel následky nadměrné těžby v Hornoslezské pánvi a průmyslu 

v Moravskoslezském kraji se odrážejí ještě dnes. Moravskoslezský kraj nemá dostatek 

finančního kapitálu a ani legislativní podpory pro odstranění všech brownfieldů. 

                                                           
27 Agentura CzechInvest  
28 Agentura pro regionální rozvoj 
29 Státní fond životního prostředí ČR, 2008 
30 PPP centrum 
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Zatím zde existuje podpora Evropské Unie pomocí strukturálních fondů, jež se snaží 

kraj využívat pomocí Regionálních Operačních Programů a to především podporou č. 2.3 

Podpora využívání brownfields. Avšak bohužel ani přes podporu se nedaří nárůst nových 

brownfieldů zpomalit či dokonce zastavit. 
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3. Ostrava a brownfields 

Ostrava leží na soutoku Lučiny, Odry, Opavy a Ostravice na rozmezí Slezska a 

Moravy na severovýchodě České republiky, poblíž hranice s Polskem. Ostrava o rozloze 

214 km² tvořící se z 23 městských obvodů, ve kterých žije 317 tisíc obyvatel a s hustotou 

zalidnění 1443 obyvatel na km², je třetím největším městem České republiky. Velká ostravská 

aglomerace tvořená mikroregiony Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek má 796 000 obyvatel a 

je po velké pražské aglomeraci druhou největší v republice. Ostrava je také sídlem krajského 

úřadu Moravskoslezského kraje, regionální rady i mikroregionu Ostrava-město a sídlem 

magistrátu je Nová radnice. Ve městě sídlí též biskup ostravsko-opavské diecéze.31  

3.1 Historie a mezníky Ostravy32 

Původně malá osada vznikla nad řekou Ostrá (dnes Ostravice), která jí dala jméno a 

dodnes ji dělí na dvě základní části, Moravskou Ostravu a Slezskou Ostravu. Poloha na 

zemské hranici v místě, kudy procházela jantarová stezka, vedla ve středověku k rozvoji 

města. Po třicetileté válce však význam Ostravy upadl. V roce 1763 bylo ve slezské části 

Ostravy objeveno bohaté ložisko kvalitního černého uhlí, což předznamenalo výraznou 

proměnu města. V roce 1828 založil majitel panství, olomoucký arcibiskup Rudolf Jan, hutě 

nazvané po něm Rudolfovy. Později tyto hutě přešly do majetku rodiny Rothschildů a získaly 

název Vítkovice. Staly se jádrem rozsáhlého průmyslového rozmachu města, jehož odrazem 

byla i (ve druhé pol. 20. století) přezdívka města: ocelové srdce republiky.  

Po rozsáhlém kolapsu hutního a chemického průmyslu v kombinaci se zavíráním 

vytěžených dolů (na území města se od 30. 6. 1994 netěží) a rozsáhlou investicí do nápravy 

škod na životním prostředí se Ostrava výrazně pročistila. Více na důrazu nabírá strojírenská 

aktivita a další obory. Zároveň se stává výchozím bodem pro turistické regiony Jeseníky a 

Beskydy. Vedle stovky hektarů rekultivovaných ploch má město celou řadu původních 

přírodních lokalit, z nichž je celá řada udržovaných jako chráněná území. Jedná se např. o 

oblasti Polanský les a Polanská niva, které jsou součástí chráněné krajinné oblasti Poodří. Na 

území Ostravy leží čtyři městské památkové zóny. Od 10. září 1992 je to Moravská Ostrava a 

1. dubna 2003 se přidala Ostrava - Poruba, Ostrava - Přívoz, Ostrava – Vítkovice. 

                                                           
31 Wikipedie 
32 Wikipedie 
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3.2 Brownfields Ostravy 

Na území Moravy a Slezska je v současnosti evidováno 257 lokalit typu brownfield 

(na území města Ostravy cca 90 lokalit). Odhad celkové velikosti území dotčeného bývalou 

průmyslovou činností představuje asi 15 procent rozlohy města, která činí 214 km2.  

   Město Ostrava si myslí, že v průmyslové minulosti leží zároveň klíč k budoucnosti, a 

že tyto lokality hrají významnou úlohu v plánech na obnovu a rozvoj města, a má snahu 

udělat z lokalit perspektivní plochy pro investory. Zatím je však pouze v pozici iniciátora a 

koordinátora projektů, neboť není jediným vlastníkem žádného území brownfields. Hlavní 

oblasti jsou Karolina a Dolní oblast Vítkovic a Hrušov.  

33V rámci Dolní oblasti Vítkovice je připravován projekt „Nové Vítkovice“. Jde o 

hlavní strategický rozvojový projekt společnosti Vítkovice Machinery Group. Ta má v plánu 

revitalizaci tzv. Dolní oblasti Vítkovic s celkovými náklady až 60 mld. korun. Zhruba 20 mld. 

Kč by mohlo jít do projektu z veřejných zdrojů a dalších 40 miliard pak ze soukromé sféry. 

V současné době jsou pro tento strategický projekt připravovány podmínky k jeho realizaci a 

jsou vedena jednání se státní správou o zahájení sanačních prací. Na území Dolní oblasti jsou 

již od prosince loňského roku  prováděny demoliční práce na objektech, které nemají žádnou 

památkovou hodnotu a zabírají značnou část strategicky cenného území. Před vlastní realizací 

je nyní příprava revitalizace území tzv. Horní oblasti, jehož podstatnou náplní je rovněž 

odstranění objektů, které nejsou schopny proměny na žádoucí podnikatelské a městské 

funkce. Stěžejní části celého projektu by mohly být dokončeny v roce 2015.    

34Třetí, rozvojová zóna Hrušov se nachází v blízkosti řeky Odry a budované dálnice 

D47, s jejímž dokončením se počítá v blízké době. Oblast zóny má charakter "sociálního 

brownfieldu". Nebyla zde totiž soustředěna samotná výroba, ale budovy, které se zde 

vyskytují, sloužily jako ubytovny dělníků z okolních podniků. V roce 1997 byla oblast 

postižena záplavami a na jejím současném stavu se podepsalo také zatížení průmyslovou 

činností. Celkově má zájmové území rozlohu 35ha a v současné době zde probíhá scelování 

pozemků a asanace celého území. Dokončení projektu je odhadováno na rok 2015. 

                                                           
33 Vítkovice a.s. 
34 Obecní úřad Hrušov, 2009 
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3.2.1 Přehled Brownfields dle obvodu Ostravy 

Existuje sice databáze brownfieldů na internetových stránkách, ale bohužel nezahrnuje 

všechny brownfieldy. Proto jsem se snažil získat interní data Moravskoslezského kraje, což se mi 

podařilo. Získal jsem seznam, ale nedostal jsem povolení k zveřejnění jmenného seznamu od vlastníka 

dat, což je Moravskoslezský kraj. Proto používám jen souhrnná data za jednotlivé obvody.  

Tabulka č. 3.2.1 : Brownfields v obvodech dle rozlohy za rok 2006 

Obvod Počet Rozloha (ha) Obvod Počet Rozloha (ha) 

1. Vítkovice  6 181,8 13. Hulváky  1 24,7 
2. Mariánské Hory  6 139 14. Neurčeno 3 23,1 
3. Heřmanice  3 124,6 15. Hrabůvka             1 21,2 
4. Hrušov  10 103,8 16. Třebovice  2 18,6 
5. Přívoz  7 90,4 17. Výškovice  1 16,8 
6. Svinov  5 57,3 18. Šenov  1 16,4 
7. Kunčičky  8 47,7 19. Kunčice  3 13 
8. Slezská Ostrava             10 45,7 20. Poruba, Nad Porubkou 1 12 
9. Radvanice  4 39,6 21. Petřkovice  3 10,2 
10. Michálkovice  2 33,7 22. Hrabová  1 9,2 
11. Bártovice  2 28,9 23. Koblov  1 6,2 
12. Moravská Ostrava            3 28,4 24. Muglinov  1 3,7 

Celkem 66 920,9 Celkem 19 175,1 

Zdroj: Magistrát města Ostravy 2009 
Zpracování: vlastní 
Pozn.: Obvody jsou seřazeny dle velikosti brownfields na daném území, od největší po nemenší rozlohu 
Pojem neurčeno skrývá brownfieldy, jež nejsou jasně vymezené určitým obvodem 

Z tabulky č. 3.2.1, lze jasně vyčíst, že největší rozloha je v obvodu Vítkovice, 

Mariánské Hory, Heřmanice, Hrušov a Přívoz. Na těchto pěti obvodech se rozkládá 639,6 ha 

brownfieldů, což je 58 % z celkové rozlohy 1096 ha brownfields na území města Ostravy.
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Graf č. 3.2.1: Brownfieldy v obvodech města Ostravy dle rozlohy za rok 2006 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200
181,8

139

124,6

103,8

90,4

57,3

47,7 45,7
39,6

33,7
28,9 28,4 24,7 21,2

106,1

23,1

R
 o

 z
 l 

o 
h 

a 
   

b 
r 

o 
w

 n
 f 

i e
 l 

d 
ů

   
v 

   
d 

a 
n 

é 
m

   
o 

b 
v 

o 
d 

u 
   

 [
h 

a 
 ]

O b v o d  

 
Zdroj: Vyhledávací studie brownfields, Krajský úřad Moravskoslezského kraje 2009 
Zpracování: vlastní 
Poznámka: Ostatní – Souhrn brownfieldů s rozlohou v rozmezí 3- 20 ha 

Graf č. 3.2.1: Brownfieldy v obvodech města Ostravy dle rozlohy za rok 2006 

znázorňuje pořadí obvodů statutárního města Ostravy dle velikosti rozlohy brownfieldů na 

vymezeném území.  
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Graf č. 3.2.1 : Brownfields v obvodech dle hrubého odhadu na revitalizaci 
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Zdroj: Vyhledávací studie brownfields, Krajský úřad Moravskoslezského kraje 2009 
Zpracování: vlastní 
Pozn.: Pojem neurčeno skrývá brownfieldy, jež nejsou jasně vymezené určitým obvodem 
 

Z grafu č. 3.2.1 lze vyčíst, že největší náklady na revitalizaci jsou obvodu Vítkovice a 

dále Přívoz, Kunčičky, Hrušov, Slezská Ostrava. Odhadované náklady na revitalizaci 

v těchto 5 obvodech jsou 4 325 050 000 Kč, což je 52% z celkové částky na revitalizaci 

všech brownfieldů města Ostravy, která činí 8 297 700 000 Kč. Z celkového počtu 

brownfieldů Ostravy jsou jen 4, jež na revitalizaci nepotřebují investice. 

Rozmístění brownfiledů v rámci města Ostravy ukazuje mapa č. 3.2.1 z přílohy. 

Z mapy lze vyčíst, že většina brownfieldů je soustředěna do dvou lokalit. Není překvapující, 

že to je oblast Vítkovic a hraničních částí jiných obvodů. Dále je to oblast Slezská Ostrava, 

Moravská Ostrava a Přívoz a jejich okolí.  
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Graf č. 3.2.2 : Relativní zastoupení určení původního využití brownfields v Ostravě za rok 

2007 
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Dobývání nerostných surovin        
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Zdroj: Vyhledávací studie brownfields, Krajský úřad Moravskoslezského kraje 2009 
Zpracování: vlastní 
Poznámka: Ostatní do 1,18 zn. souhrn způsobů využití, jež měl zastoupení 1,18%.Vyskytují se jen 1krát 
          Ostatní do 2,35 zn. souhrn způsobů využití, jež měl zastoupení 2,35%.Vyskytují se jen 2krát 

 Z grafu relativního zastoupení určení původního využití brownfields v Ostravě lze 

vidět, že největší podíl původního využití brownfieldů má nevýrobní činnost a dále pak 

dobývání nerostných surovin, chemický průmysl a pak dále má nemalý podíl okolo 5 % 

průmysl, hutnictví a strojírenství.  

 Pro podíl brownfieldů z dobývání nerostných surovin, průmysl, hutnictví a 

strojírenství je vysvětlení v souvislosti s těžební činnosti, která v Ostravě byla značná, a na ní 

závislá odvětví. 

  Pro významnější vypovídající hodnotu provedu dále srovnání s budoucím využitím, 

které je znázorněno v grafu č. 3.2.3 : Relativní zastoupení určení budoucího využití 

brownfields v Ostravě. 
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Graf č. 3.2.3 : Relativní zastoupení určení budoucího využití brownfields v Ostravě v roce 

2007 

10,59%

12,94%

3,53%

5,88%

8,24%
9,41%9,41%

17,65%

22,35%
Ostatní do 2,35 %                                

Ostatní do 1,18 %                                

Hutnictví                                        

Průmysl, služby                                  

Průmysl                                          

Výrobní činnost                                  

Drobné podnikání a skladování                    

Nevýrobní,služby a obchodní činnost              

Obchodní činnost                                 

 
Zdroj: Vyhledávací studie brownfields, Krajský úřad Moravskoslezského kraje 2009 
Zpracování: vlastní 
Poznámka: Ostatní do 1,18 zn. souhrn způsobů využití, jež měl zastoupení 1,18%.Vyskytují se jen 1krát 
          Ostatní do 2,35 zn. souhrn způsobů využití, jež měl zastoupení 2,35%.Vyskytují se jen 2krát 

Podle grafu č. 3.2.3 : Relativní zastoupení určení budoucího využití brownfields 

v Ostravě má největší podíl na budoucím využití brownfieldů Obchodní činnost (22%), 

nevýrobní činnost a služby (17,5%), drobné podnikání a skladování (9,5%) a výrobní činnost 

(8,24%). 

Pokud graf srovnáme s grafem č. 3.2.2, tak je znatelné, že město Ostrava má snahu 

přejít z těžebního odvětví, které dnes je v úpadku důsledkem nedostatku těžebních zdrojů, 

především na obchodní činnost, jež nemá takový dopad na životní prostředí jako těžba a 

hutnictví. 

Podíl nevýrobní činnosti a služeb je nižší v budoucím využití o zhruba o 7%. Dále se 

v budoucím využití se nepočítá s chemickým průmyslem, hutnictvím a těžební činností. 

Jediná činností, jež má stejný podíl na využití v minulosti i v budoucnu, je průmysl. 

Po srovnání obou grafů je možné konstatovat, že město Ostrava chce změnit své 

portfolio činností a přejít tak od těžkého průmyslu k lehkému a ke službám či nevýrobním 

činnostem. Tím nejspíš neovlivní vznik nových brownfieldů, ale zmírni tím budoucí náklady 

na odstranění škod především z ekologické zátěže. 
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4. Případová lokalita statutárního města Ostravy 

V této kapitole se budu zabývat vybraným brownfieldem: Bývalý vojenský prostor. 

Zde budu zhodnocovat jeho dopravní dostupnost, náklady na odstranění škod a navrhnu 

možné budoucí využití a zhodnotím náklady na účel budoucího využití. 

4.1 Bývalý vojenský prostor 

Jak je jasné již z označení vybraná oblast sloužila v minulosti pro vojenské účely. 

V současnosti je komplex nevyužívaný a chátrající. Objekty jsou zde jedno i dvoupodlažní a 

sloužily jako administrativní, skladové, ubytovací, opravárenské prostory. Podle portálu 

Risy.cz je možno objekty využít pro střední podnikání. A i když je zde dobrá dostupnost 

především díky blízkosti hlavního tahu z Nového Jičína, jak znázorňuje mapa č. 4.1, myslím 

si, že k vzhledem umístění komplexu v největším lesoparku ve střední Evropě, jež leží přímo 

v městě, je toto zhodnocení narušujícím vlivem rekreačního využití Bělského Lesa.  

Tabulka č. 4.1: Základní přehled údajů o brownfieldů- Bývalý vojenský prostor 

Základní údaje Hodnota a stanovisko 

Rozloha celkem 168 000 m2 

Procento zastavění 10% 

Výměra podlahové plochy objektů 16 000 m2 
Vlastnické vztahy (% vyjádření kombinace typů 
vlastnictví) 

100 % obecní 

Předchozí převažující využití lokality armáda 

Stávající ÚPD nevyužito 

Nejvhodnější předpokládaný způsob využití občanská vybavenost (obchod, služby) 

Počet objektů na pozemku celkem 12 

Ekologická zátěž Není 

Zdroj: Informace o brownfields:Risy.cz dostupné 12. 4. 2010 
Zpracování: Vlastní 

Tento objekt má velkou výhodu, že zde není ekologická zátěž, má dobrou dopravní 

dostupnost především silnici Plzeňská (I/58), dále zde i dobrá dostupnost MHD, neboť 

v blízkosti se nachází autobusová zastávka Bělský Les, kde stojí autobusové linky č. 26,27 a 

59 a dále dálkové spoje pro několik směrů, z nichž nejdůležitější spoje jsou směr Frýdek-

Místek a Mošnov. Mošnov je důležitý především pro mezinárodní spojení, neboť se zde 

nachází mezinárodní letiště Leoše Janáčka. 
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Plocha brownfieldu je 16 000 m2, což je přibližně 10 % celého lesoparku Bělský Les. 

V rámci brownfieldu - bývalý vojenský prostor leží 12 budov, které zabírají 9000 m2, což je 

56,25 % plochy brownfieldu - bývalý vojenský prostor. Náklady na odstranění škod dle 

portálu Risy.cz činí 85,5 milionů Kč.  

      Mapa č. 4.1 : Bývalý vojenský prostor v Bělském Lese 

Původní mapa Mapa s návrhy úpravy 

  

Zdroj: ČÚZK 2010, 
Zpracování: Vlastní 
Pozn.: 1-Zeleň, 2-Pozemek využíván Lesní správou, 3- Vrátnice a Občerstvení,4- Administrativní budova,          

5- Squashová hala, 6 – Volejbalová hala, 7- Parkoviště, 8- Streetball, 9 – Sálová hala, 10- Bazénový 
komplex, 11- Venkovní multifunkční hřiště, 12- Restaurační zařízení, 13- Dětské hřiště a pískoviště 

Pro budoucí využití bych navrhoval řešení multifunkčního sportovního komplexu a 

zeleně. Pro rozsáhlost budov a pozemků jsem rozdělil areál na několik částí, které jsou 

naznačeny v mapě č. 4.1: Mapa s návrhy úpravy. 

4.1.1 Zalesnění, administrativní budovy a pozemní komunikace 

Začal bych se nejprve zabývat plochami označenými č. 1, jež jsem nazval zeleň. Je 

znatelné podle názvu, že bych zde viděl výsadbu či dosadbu zeleně, především stromů. 

Stromy by se rozprostíraly na bezmála 149 000 m2. Pro blízkost rychlostní komunikace 

Plzeňská (I/58), by zde byla vhodná výsadba listnatých stromů.  
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Po konzultaci se zahradním architektem Bc. Vojtěchem Kobližkou a zaměstnancem 

Školního zahradnictví v Nové vsi Pavlem Kotalou bych zde zvolil jedlo-bukovou výsadbu. 

Spona výsadby u buku35 by měla být 1,5m a u jedle 0,7m. Pro zjednodušení zde budu 

považovat sponu jako obsah kruhu. Pro výpočet zde použiji vzorec36: 

 S= ∏ x r 2 

Kde S je obsah kruhu, r je poloměr kruhu a ∏ je Ludolfovo číslo. Počítám s hodnotou 

Ludolfova čísla 3,14. Po dosazení do vzorce, jsem vypočetl obsah kruhu pro bukový porost 

SB = 7,065m2. Obsah kruhu pro jedlový porost činí SJ = 1,5386 m2. Pro další výpočty 

zaokrouhlím hodnoty na 2 desetinná místa. Po zaokrouhlení je SB = 7,07 m2 a SJ = 1,54 m2. 

Budu zde předpokládat poměr výsadby buku a jedle37 1:1. Díky tomuto poměru mohu sečíst 

rozlohu obou obsahů kruhů a získat potřebnou rozlohu pro jeden strom jedle a jeden strom 

buku. Výsledná rozloha výsadby SV se pak rovná: 

 SV = SB + SJ 

Rozloha výsadby činí SV = 8,61m2. Pro zjištění počtu stromu podělím celkovou 

rozlohu určenou k zalesnění S= 149 000 m2 rozlohou výsadby SV = 8,61m2. Výsledný počet 

po zaokrouhlení na celá čísla činí 17 306 stromů. Neboť zde předpokládám poměr jedle a 

buku 1:1, pak celkový počet vydělím 2, abych zjistil počet stromů na jeden druh, především 

z důvodu jejich rozdílné ceny. Počet stromů na jeden druh vychází 8 653 stromů. 

Cena bukového porostu je ve velkoobchodě 100Kč za jeden kus. Cena za jednu jedli je 

50Kč. Po znásobení počtem je cena bukové výsadby PB = 865 300Kč. Cena jehličnatého 

porostu je PJ = 432 650Kč. Celková cena zalesnění po sečtení cen PB, PJ na zalesnění 

vybranými porosty, vychází na 1 297 950Kč. Na závěr musím dodat, že na ploše určené 

k zalesnění již nějaké stromy jsou, ale k vzhledem k řídkému výskytu stromů na ploše a 

možných odchylek při výpočtu, tyto již nasazené stromy neberu při výpočtu nákladů v úvahu.  

                                                           
35 Latinsky Fagus Sylvatika 

36 J. MIKULČÁK: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy 

37 Latinsky Abies Alba 
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Takto zalesněná plocha by mohla sloužit jako park pro pěší, cyklisty a bruslaře, neboť 

již teď zde zanechána síť betonových chodníků, jež by byly vhodné pro toto využití. Za další 

výhodu lze považovat ekonomickou úsporu, neboť nevznikají náklady na výstavbu chodníků.  

Další část je označena číslem 238. Dnes je budova a okolní pozemek využíván pro 

účely Ostravské městské lesy s.r.o., tato organizace plní funkci správce Bělského Lesa. Tedy 

tato část pozemku je využívána, a proto se její problematikou již nebudu zabývat. 

Budova č. 3 by měla sloužit jak 39vrátnice u vstupní brány pro automobily. Tento 

vjezd leží mezi budovami 3 a 5. Vedoucí komunikace naznačená černou barvou vede do 

parcely č. 7, která by se měla stát parkovištěm, neboť je zde volná vybetonovaná plocha. 

V budově pro vrátnici by bylo i dost místa na menší občerstvení. Budova je vyobrazena 

v příloze č. 9. Budova má rozlohu 110m2. a obstavěný prostor činí cca 440 m3, kdy pro 

zjednodušení neodečítám od obstavěného prostoru sedlovou střechu. 

Pokud budu brát budovu spíše jako občerstvení, pak podle 40orientační ceny na m3 

obestavěného prostoru, kdy jsem vybral tip: 801.8 Budovy pro obchod a společné stravování 

je cena průměrná za m3 6 261Kč. Pokud použiji 41vzorec: 

TC= Ps x V x K 

Kde TC jsou celkové náklady na výstavbu či opravy [Kč]. Ps je orientační ceny na m3 

[Kč/m3]., V je objem obestavěného prostoru a K je odchylka od skutečných nákladů. Zde má 

K hodnotu 25%. Neboť mám jen základní údaje, tak podle portálu Stavebnistandardy.cz 

odchylka může být až 25% od skutečné částky. 

Pokud dosadím za Ps cenu na m3, kterou udává portál tj. 6 261Kč/m3, za V 440m3 a za 

K hodnotu 1,25, pak celkové náklady TC na stavbu činí 3 443 550 Kč. Cena je jen orientační, 

musíme déle počítat i s venkovním posezením, dřevěné lavičky a stoly. Vhodná plocha je 

hned za budovou občerstvení. 
                                                           
38 Viz Mapa č. 4.1 strana 34 

39 Příloha č. 9 : Fotografie budovy určené pro vrátného a občerstvení 

40 Internetový portál: www.stavebnistandardy.cz 

41
 Internetový portál: www.stavebnistandardy.cz 
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Nyní přejdeme k budově č. 4, kterou jsem v mapě č. 4.1 nazval jako 42Administrativní 

budova. Tato budova by měla sloužit pro obslužný personál a vedení sportovního areálu. 

Budova je znázorněná v příloze č. 8 : Fotografie budovy určené pro administrativní budovu. 

Měli by zde vzniknout kanceláře, šatny a sociální zařízení pro zaměstnance.  Dále by se za 

Administrativní budovou mohlo vybudovat parkoviště pro zaměstnance. 

Budova stejně jako prozatímně probírané objekty má obdélníkový tvar se sedlovou 

střechou. Její šířka je 10m, délka je 16m a výška je 3,20m. Její objem obestavěného prostoru 

tedy činí 512 m3. Podle portálu stavebnistandardy.cz jsem zvolil kategorii 801.6 Budovy pro 

řízení, správu a administrativu, kdy průměrná cena stavby činí 6 005 Kč/ m3. Pokud dosadím 

do vzorce uvedeného výše, pak celkové náklady na stavbu administrativní budovy činí zhruba 

3 843 200 Kč.  

Parkoviště za budovou by mělo být mít plochu alespoň pro 4-5 automobilů, budeme 

tedy počítat 25 m2, podle tabulek jsem vybral tip stavby 822.5 Plochy charakteru pozemních 

komunikací, kdy jsem vybral nejlevnější materiál č. 3 kryt dlážděný. Cena takto vybraného 

tipu stavby a materiálu činí 1 494 Kč/m2. Opět zde využiji vzorce uvedeného výše s pouze 

malou odchylkou, neboť zde nepočítám s krychlovými metry, ale metry čtverečnými. Po 

dosazení je celková hodnota parkoviště pro zaměstnance 46 687,5 Kč.  

Tabulka č. 4.1.1.1 : Pracovní činnosti a jejich podíl na nákladech parkoviště 

Pracovní činnost Podíl na 
nákladech [%] 

Náklady 
[K č] 

Zemní práce 6,9 3 221,4 

Svislé a kompletní konstrukce 0,3 140,1 

Vodorovné konstrukce 2,8 1 307,3 

Komunikace 80,6 37 630,1 

Úpravy povrchu, podlahy 0,1 46,7 

Ostatní konstrukce, bourání 1,1 513,6 

Staveništní přesun hmot 8,1 3 781,7 

Konstrukce zámečnické 0,1 46,7 
Celkem 100 46 687,5 

Zdroj: Internetový portál: www.stavebnistandardy.cz, dostupné dne 12. 4. 2010 
Zpracování: Vlastní 

                                                           
42

 Příloha č. 8 : Fotografie budovy určené pro administrativní budovu 
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Tabulka č. 4.1.1.1 : Pracovní činnosti a jejich podíl na nákladech parkoviště 

znázorňuje podíl všech pracovních činností na vybudování parkoviště. Největší podíl na 

nákladech má samotná povrchová úprava tj. 80,6%. 

Parcela č. 7 by měla sloužit jako parkoviště pro veřejnost. Mohlo by být i za 

symbolickou cenu zpoplatněno. Tato parcela je betonová a je v dobrém stavu, takže zde není 

nutno velkých úprav.  Tato betonová plocha činí cca 75 m2, mohlo by se zde tedy okolo 25-30 

automobilů. Předpokládám, že tento areál slouží především sportovním nadšencům, mládeži a 

maminky s dětmi z okolních obvodů města Ostravy.  

Dále další prostory pro parkování jsou před vjezdem do areálu. Zde se vleze asi 6-8 

automobilů. A prostor pro dalších 20 automobilů se nachází u světelného přechodu pro 

chodce u zastávky Bělský Les. Relativní blízkost obvodů, snaha o sportovní aktivity a okolní 

prostory k parkování jsou důvodem, proč si myslím, že parkoviště pro 30 osobních 

automobilů by mělo stačit. Předpokládané náklady parkoviště pro návštěvníky jsou do       

10 000Kč, neboť zde není potřeba terénních úprav a předpokládané náklady jsou spíše na 

vyznačení parkovacího prostoru. 

Nakonec je v této podkapitole nutné vyřešit náklady na komunikaci. Část komunikace 

pro automobily naznačená v mapě č. 4.1 je betonová, avšak není v dobrém stavu až po parcelu 

č. 743. Neboť zde budou jezdit automobily, zvolil bych zde dle JKSO stavbu tipu 822.2 

Komunikace pozemní a materiál č. 4 kryt monolitický betonový, jehož cena za m2 je              

1 628Kč. Tato komunikace by byla 100m dlouhá a 4,5m široka. Rozloha této komunikace by 

se pohybovala okolo 450m2. Pokud by byl použit betonový povrh, pak náklady na tento úsek 

komunikace se rovnají dle výpočtu 732 600Kč. Ale zvolíme-li povrch č. 3 kryt dlážděný, tak 

by při ceně 775 Kč/m2, se náklady rovnali 348 750Kč. Pro dlouhodobější trvanlivost bych 

volil povrch betonový. 

   Popis všech pracovních činností na komunikaci a jejich podíl na nákladech 

znázorňuje tabulka č. 4.1.1.2: Pracovní činnosti a jejich podíl na nákladech komunikace, jenž 

je na další straně. 

Z tabulky lze vyčíst, že největší podíl na nákladech má povrchová úprava tj. 57,9%. 
                                                           
43 Viz Mapa č. 4.1 strana 34 
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Tabulka č. 4.1.1.2 : Pracovní činnosti a jejich podíl na nákladech komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: Internetový portál: www.stavebnistandardy.cz, dostupné dne 12. 4. 2010 
Zpracování: Vlastní 

Mezi budovou č. 5 a 6 začíná být úsek zdemolovaný těžkou technikou, která zde po 

něm jezdila a jezdi občas i dodnes pro účely správce lesa, kterým jsou Ostravské městské 

lesy, s.r.o. a nemá ani asfaltový či jiný tvrdý povrh. Komunikace je nutno upravit pro pěší a 

cyklistickou zónu od prostoru mezi budovami č. 5 a 6 až k budově č. 12.  

A dále je nutno vybudovat pěší a cyklistickou cestu k prostorům č. 11 a 13. Délka celé 

kominice je 350m a měla by být široka 2,5m, aby se zde vlezli jak cyklisté, tak maminky 

s kočárkem. Kvůli kočárkům bych zde doporučil betonovou či betonovou část komunikace o 

délce 300m, tj. od budovy č. 5 k budově č. 13.  

Pro komunikaci jsem vybral tip stavby 44822.2 Komunikace pozemní. Pokud bych 

vybral materiál č. 4 kryt monolitický betonový, jehož cena za m2 je 1628. Když rozloha 

komunikace činí 750m2, pak náklady na výstavbu z betonu jsou 1 221 000Kč. 

                                                           
44 Internetový portál: www.stavebnistandardy.cz 

Pracovní činnost Podíl na 
nákladech [%] Náklady [K č] 

Zemní práce 16,1 117 948,6 

Základy, zvláštní zakládání 3,1 22 710,6 

Svislé a kompletní konstrukce 3,1 22 710,6 

Vodorovné konstrukce 0,3 2 197,8 

Komunikace 57,9 424 175,4 

Úpravy povrchu, podlahy 1,2 8 791,2 

Trubní vedení 0,4 2 930,4 

Ostatní konstrukce, bourání 10,9 79 853,4 

Staveništní přesun hmot 3,7 27 106,2 

Izolace proti vodě 0,3 2 197,8 

Živičné krytiny 0,1 732,6 

Vnitřní kanalizace 0,1 732,6 

Vnitřní vodovod 0,1 732,6 

Konstrukce zámečnické 0,5 3 663,0 

Elektromontáže 0,1 732,6 

Montáže ocelových konstrukcí 2,1 15 384,6 
Celkem 100 732 600 
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Kdyby se však použil materiál č. 3 kryt dlážděný při nákladech 775Kč za m2, pak by 

celková cena pěší a cyklistické komunikace činila 581 250Kč. Rozdíl mezi betonovým a 

dlaždicovým krytem činí 639 750Kč. Z důvodu nižších nákladů a malé náročnosti na povrch 

komunikace bych zde volil dlaždicový povrch. Musím ještě uvést, že zde nepočítám s možnou 

odchylkou 25%.  Všechny pracovní činnosti pak zachycuje tabulka č. 4.1.1.3 : Pracovní 

činnosti a jejich podíl na nákladech pěší komunikace, která ukazuje, že největší část nákladů 

tvoří povrchové úpravy tj. 80,6%. 

Tabulka č. 4.1.1.3 : Pracovní činnosti a jejich podíl na nákladech pěší komunikace 

Pracovní činnost Podíl na nákladech 
[%] 

Náklady 
[K č] 

Zemní práce 6,9 40 106,3 

Svislé a kompletní konstrukce 0,3 1 743,8 

Vodorovné konstrukce 2,8 16 275,0 

Komunikace 80,6 468 487,5 

Úpravy povrchu, podlahy 0,1 581,3 

Ostatní konstrukce, bourání 1,1 6 393,8 

Staveništní přesun hmot 8,1 47 081,3 

Konstrukce zámečnické 0,1 581,3 
Celkem 100 581 250 

Zdroj: Internetový portál: www.stavebnistandardy.cz, dostupné dne 12. 4. 2010 
Zpracování: Vlastní 

Na zbývajících 50m komunikace od konce budovy č. 9 k prostorům č. 11 jsem zvolil 

tip stavby 822.2, ale materiál č. 3 kryt dlážděný, neboť zde počítám s venkovními hřišti pro 

mládež a aktivní sportovce a nepředpokládám návštěvnost těchto prostor rodičů s kočárky. 

Náklady na m2 při použití tohoto materiálu jsou 775Kč.  

Při použití již dobře známého vzorce na výpočet celkových nákladů, ale bez odchylky 

a v m2, je cena této výstavby komunikace při rozloze 100m2, 50m délka a šířka jen 2m, činí 

75 500Kč. Pokud bych zde nepočítal s kočárky, mohl by se použit materiál č. 8 bez krytu. 

Takhle upravená komunikace by měla náklady pouhých 280Kč za m2. Celkové náklady by tak 

činili jen 14 000Kč. Avšak dlouhodobého hlediska, bych zde volil povrch dlaždicový. 

Všechny pracovní činnosti pak zachycuje tabulka č. 4.1.1.3 : Pracovní činnosti a jejich podíl 

na nákladech pěší komunikace, která ukazuje, že největší část nákladů tvoří povrchové úpravy 

tj. 80,6%. 
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Tabulka č. 4.1.1.4 : Pracovní činnosti a jejich podíl na nákladech pěší komunikace 

Pracovní činnost Podíl na nákladech 
[%] 

Náklady 
[K č] 

Zemní práce 6,9 5 209,5 

Svislé a kompletní konstrukce 0,3 226,5 

Vodorovné konstrukce 2,8 2 114,0 

Komunikace 80,6 60 853,0 

Úpravy povrchu, podlahy 0,1 75,5 

Ostatní konstrukce, bourání 1,1 830,5 

Staveništní přesun hmot 8,1 6 115,5 

Konstrukce zámečnické 0,1 75,5 
Celkem 100 75 500 

Zdroj: Internetový portál: www.stavebnistandardy.cz, dostupné dne 12. 4. 2010 
Zpracování: Vlastní 

Z předešlých údajů vyplývá, že celkové náklady na výstavbu komunikace pro pěší 

a cyklisty při použití dlaždicového krytu jsou 656 750Kč. Celkové náklady na veškerou 

komunikaci by činili 1 389 350Kč. Ale jak je uvedeno výše, lze v rámci úspor snížit náklady 

až o 445 350 Kč, kdyby se navrhly levnější varianty povrchu komunikace. Při levnější 

variantě by celkové náklady činily jen 944 000Kč. 

4.1.2 Sportovní vyžití areálu 

 První budou, která v sobě skýtá potenciál sportovního areálu v tomto brownfieldu je 

budova označená na mapě č. 4.1 jako číslo 545. Tato budova má obdélníkový tvar se sedlovou 

střechou. Poněvadž její rozměry jsou š10 x d40 x v4 m, doporučil bych zde vybudovat 2 
46squashová hřiště, šatny a sociální zařízení. Squashové hřiště je zde podle mě vhodné 

především z důvodu nenáročnosti na prostor, jelikož rozměry potřebně na squash jsou š6,4 x 

d9,75x v3,0 m, tudíž při dvou kurtech zbývá místo na menší šatny a sociální zařízení a 

recepci, kde by se platilo vstupné a za úplatu by se zde daly zapůjčit i sportovní pomůcky. 

Objem obestavěného prostoru by v případě haly určené pro squashové kurty byl         

1 600m3. Podle tabulkových hodnota na portálu www.stavebnistandardy.cz  jsem vybral tip 

                                                           
45 Viz Mapa č. 4.1 strana 34 
46

 Příloha č. 10 : Fotografie budovy určené pro Squashovou halu 
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stavby 802.2 Haly pro tělovýchovu. Pokud bych vybral nejlevnější materiál č. 8 svislá nosná 

konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty, pak by cena za m3 činila 3 425Kč47. 

Po dosazení již několikrát zmiňovaného vzorce TC=Ps x V x K, kde Ps je cena stavby 

na m3, V je objem obestavěného prostoru a K je možná odchylka od skutečné hodnoty, jsem 

vypočetl, že průměrné náklady na výstavbu při předpokládané odchylce K=1,25, by náklady 

na přestavbu budovy vycházely na 6 850 000Kč. 

Tabulka č. 4.1.2.1 : Hlavní pracovní činnosti a jejich podíl na nákladech Squashové haly 

Hlavní pracovní činnost Podíl na 
nákladech [%] 

Náklady 
[K č] 

Zemní práce, základy a konstrukce 23,7 1 623 450 

Izolace, komunikace, napojení na inženýrské sítě 6,7 458 950 

Tesařské a stolařské práce 65,4 4 479 900 

Montáže 4,2 287 700 
Celkem 100 6 850 000 

Zdroj: Internetový portál: www.stavebnistandardy.cz, dostupné dne 12. 4. 2010 
Zpracování: Vlastní 

Z tabulky č. 4.1.2.1 : Hlavní pracovní činnosti a jejich podíl na nákladech pěší 

komunikace, lze vyčíst podíl jednotlivých hlavních činností na nákladech. Největší podíl na 

nákladech Squashové haly mají tesařské a stolařské práce tj. 65,4% z celkových nákladů. 

Následující budova č. 648 je v mapě č. 4.1 označená jako 49Volejbalová hala. Budova 

je z kovo-betonové konstrukce v zachovalém stavu. Tato budova má opět obdélníkový tvar, 

sedlovou střechu a je z části prosklená. Její rozměry jsou š15 x d40 x v5m od základny ke 

špici střechy. Navrhoval bych zde vybudovat multifunkční halu určenou především pro 

volejbal. Dále by se mohla využívat pro basketball či sálovou kopanou a jiné sálové sporty. 

Sálová plocha by měla mít 12x20m. Tudíž by se zde mohla vlézt i šatna, sociální zařízení a 

technická místnost pro úschovu nářadí, především branek a sítí. 

Je zde nutno i vyvýšení střechy. Po vyvýšení by měla být výška haly alespoň 8m pro 

dostatečný prostor při hraní volejbalu. Budu-li počítat s výškou 8m, pak objem obestavěného 

                                                           
47 Internetový portál: www.stavebnistandardy.cz 
48 Viz Mapa č. 4.1 strana 34 
49

 Příloha č. 11: Fotografie budovy určené pro Volejbalovou halu 
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prostoru činí 4800m3.  Z tabulky JKSO jsem vybral tip stavby 802.2 Haly pro tělovýchovu a 

materiál č. 4 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových. Cena stavby 

tohoto materiálu je 5327Kč50 za m3. Po dosazení hodnot z tabulky je celkový náklad 

31 962 000Kč. 

Tabulka č. 4.1.2.2 : Hlavní pracovní činnosti a jejich podíl na nákladech Volejbalové haly 

Hlavní pracovní činnost Podíl na 
nákladech [%] 

Náklady 
[K č] 

Zemní práce, základy a konstrukce 31,8 10 163 916 

Izolace, komunikace, napojení na inženýrské sítě 10,2 3 260 124 

Vybavení 1,6 511 392 

Tesařské a stolařské práce 33,7 10 771 194 

Montáže 22,2 7 095 564 

Ostatní 0,5 159 810 
Celkem 100 31 962 000 

Zdroj: Internetový portál: www.stavebnistandardy.cz, dostupné dne 12. 4. 2010 
Zpracování: Vlastní 

Tabulka č. 4.1.2.2 : Hlavní pracovní činnosti a jejich podíl na nákladech Volejbalové 

haly vyobrazuje hlavní činnosti na výstavbě Volejbalové haly. Největší podíl na celkových 

nákladech zde mají činnosti Zemní práce, základy a konstrukce 31,8% a Tesařské a stolařské 

práce 33,7%. 

Nyní se budu zabývat budovou č. 1051, v mapě 4.1 je označena názvem Sálová hala. 

Tato budova má podlouhlý obdélníkový tvar a je postavena především z cihel. Její tvar 

znázorňuje schéma č. 4.1.2.1: Tvar Sálové haly.  

                                                           
50 Internetový portál: www.stavebnistandardy.cz 
51 Viz. Příloha č. 3: Fotografie budovy určené pro Sálovou halu 
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Schéma č. 4.1.2.1: Tvar Sálové haly 

2 3
1

Vstup
 

Zdroj: Objekt v areálu bývalého vojenského prostoru 2010 
Zpracování: Vlastní 
Pozn.: 1-Recepce a nářaďovna, 2-Sál 1, 3- Sál 2 

Části budovy 2 a 3 mají shodné rozměry a to š10 x d26 x v3 m. Prostřední část 

označena č. 2 má rozměry š12 x d30 x 5 m. Tudíž lze říci, že celý komplex je dlouhý 82m. 

Části budovy označené v schématu č. 4.1.2.1 jako č. 2 a 3 mají totožný objem obestavěného 

prostoru 780m3. Avšak pro mnou předpokládané účely sportovního vyžití, především formou 

sálové kopané, bych zde navýšil stop o 2m. Pak by objem těchto dvou částí činil 1300 m3. 

Pokud by se zde navýšil strop o 5m, tedy na výšku 8m, mohl by se zde provozovat i volejbal, 

potom by se objem obestavěného prostoru rovnal 2 080m3 na jednu část budovy. 

I když se nabízí, že část budovy označena v schématu č. 4.1.2.1 číslem 1 má vhodnější 

rozměry pro sportovní halu, pro její umístění uprostřed budovy by zde voli spíše prostory pro 

recepci, šatny, a sociální zařízení. Navrhoval bych recepci postavit přímo naproti vchodu a ve 

tvaru „U“ postavit šatny a sociální zařízení. Sprchy a toalety by byli za recepcí, v schématu č. 

4.1.2.1 jsou naznačeny modře, a šatny po stranách, jsou vyznačeny zelenou barvou. Průchod 

ze šaten k sociálnímu zařízení by vedl mezi šatnami a vnitřní zdí. Dále by se zde mohli 

vystavit lavičky k čekání, automaty na pití a kávu atd. ale to už jsou detaily, jimiž se nebudu 

v diplomové práci zabývat. Tento vstupní sál má objem obestavěného prostoru 1 800 m3. 

Pokud zde zvolím dle tabulek 52JKSO pro části budovy označené číslem 2 a 3, které 

jsou určené k přestavbě na sportovní haly, tip stavby 802.2 Haly pro tělovýchovu průměrnou 

cenu, která činí 5327Kč/m3, pak by náklady na obě křídla budovy, které mají dohromady 

4160m3, činily 27 700 400Kč dle vzorce uvedeného na straně 36.  

                                                           
52 Internetový portál: www.stavebnistandardy.cz 
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Tabulka č. 4.1.2.3 : Hlavní pracovní činnosti a jejich podíl na nákladech částí 2,3 Sálové haly 

Hlavní pracovní činnost Podíl na 
nákladech [%] Náklady [K č] 

Zemní práce, základy a konstrukce 31,8 8 808 727,2 

Izolace, komunikace, napojení na inženýrské sítě 10,2 2 825 440,8 

Vybavení 1,6 443 206,4 

Tesařské a stolařské práce 33,7 9 335 034,8 

Montáže 22,2 6 149 488,8 

Ostatní 0,5 138 502,0 
Celkem 100 27 700 400,0 

Zdroj: Internetový portál: www.stavebnistandardy.cz, dostupné dne 12. 4. 2010 
Zpracování: Vlastní 

Tabulka č. 4.1.2.3 : Hlavní pracovní činnosti a jejich podíl na nákladech částí 2,3 

Sálové haly vyobrazuje hlavní činnosti na výstavbě Volejbalové haly. Největší podíl na 

celkových nákladech zde mají činnosti Zemní práce, základy a konstrukce 31,8% a Tesařské a 

stolařské práce 33,7%. 

Pro budovu označenou číslem 1 v obrázku č. 4.1.2.1 vyobrazeného na předchozí straně 

bych volil tip stavby dle JKSO 801.5 Budovy pro tělovýchovu a zvolil bych opět průměrnou 

cenu materiálu tj. 5322Kč/m3. Celkové náklady na výstavbu této části budovy by tak činily, 

při objemu obestavěného prostoru 1800m3, 11 974 500Kč. Největší podíl na nákladech zde 

mají Zemní práce, základy a konstrukce 42,5%, jak ukazuje tabulka č. 4.1.2.4. 

Tabulka č. 4.1.2.4 : Hlavní pracovní činnosti a jejich podíl na nákladech části 1 Sálové haly 

Hlavní pracovní činnost Podíl na 
nákladech [%] 

Náklady 
[K č] 

Zemní práce, základy a konstrukce 42,5 5 089 162,5 

Izolace, komunikace, napojení na inženýrské sítě 9,7 1 161 526,5 

Vybavení 1,8 215 541,0 

Tesařské a stolařské práce 31,5 3 771 967,5 

Montáže 14,5 1 736 302,5 
Celkem 100 11 974 500 

Zdroj: Internetový portál: www.stavebnistandardy.cz, dostupné dne 15. 4. 2010 
Zpracování: Vlastní 

 Pokud náklady sečteme, získáme celkové náklady na výstavbu Sálové haly, které jsou 

39 674 900Kč. 
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Nyní bych přešel k poslední budově této podkapitoly, jež na mapě č. 4.153 je označena 

jako budova číslo 10 a nese název Bazénový komplex. Budova je ve tvaru „L“ a skládá se 

z několika dílčích části. Je z cihlového materiálu a leží u středu komplexu. Její přesný tvar 

zachycuje schéma č. 4.1.2.2: Bazénový komplex, jenž je znázorněn dále. 

Schéma č. 4.1.2.2: Bazénový komplex 

1
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Zdroj: Objekt v areálu bývalého vojenského prostoru 2010 
Zpracování: Vlastní 
Pozn.: 1-Velký bazén, 2-Kabina pro plavčíky a ošetřovna, 3-Technická místnost a nářaďovna, 4-Šatny a 
sociální zařízení, 5-Restaurační zařízení, 7-Dětské bazény, 8-Úschovna kol. 
 

Budova č. 10: 54Bazénový komplex (dále jen Bazénový komplex) 2 širší a větší úseky, 

které jsou označeny na schématu č. 4.1.2.2. čísly 1 a 7. Tyto úseky bych využil jako prostor 

pro vybudování bazénů. Prve se zaměřím na úsek č. 1 nazvaný Velký bazén (dále jen Velký 

bazén). Zde by byl vybudován bazén pro dospělé a mládež, kdy by se dal plně využít rozměr 

haly š8 x d20 x v5 m. Bazén by se zapustil do země až do hloubky 3m, proto budu uvažovat 

s výškou 8m. Objem obestavěného prostoru Velkého bazénu po výčtu bude 1280m3. U 

bazénu by mohli vzniknout skokanské můstky, skluzavky či tobogán. Bazén by měl 

dosahovat rozměru 15m délky a 5m šířky. Jelikož stavba bazénu není v tabulkách JKSO 

specifikována, spadá výstavba dle mého názoru do tipu stavby 802.2 Haly pro tělovýchovu. 

                                                           
53 Viz Mapa č. 4.1 strana 34 
54 Příloha č. 4: Fotografie budovy určené pro Bazénový komplex 



 

46 

Cenu bych určil dle průměru nákladů 5 327Kč/m3. 55Výpočet celkových nákladů vychází na 

8 523 200Kč. 

Tabulka č. 4.1.2.5 : Hlavní pracovní činnosti a jejich podíl na nákladech Velkého bazénu 

Hlavní pracovní činnost Podíl na 
nákladech [%] Náklady [K č] 

Zemní práce, základy a konstrukce 31,8 2 710 377,6 

Izolace, komunikace, napojení na inženýrské sítě 10,2 869 366,4 

Vybavení 1,6 136 371,2 

Tesařské a stolařské práce 33,7 2 872 318,4 

Montáže 22,2 1 892 150,4 

Ostatní 0,5 42 616,0 
Celkem 100 8 523 200,0 

Zdroj: Internetový portál: www.stavebnistandardy.cz, dostupné dne 15. 4. 2010 
Zpracování: Vlastní 

Tabulka č. 4.1.2.5 : Hlavní pracovní činnosti a jejich podíl na nákladech Velkého 

bazénu dokládá, že největší podíl na nákladech tvoří Zemní práce, základy a konstrukce 

Tesařské a stolařské práce přesahující 30% nákladů. 

Pro bezpečí návštěvníků je nutné zajistit plavčíka a zřídit pro něj prostory. Prostory 

pro plavčíka a ošetřovnu jsou vyhrazeny číslem 2. U Velkého bazénu by dala využít přilehlá 

část budovy56, která má rozměry š10 x d7 x v3 m, což by měl být dostatečný prostor. Část 

přilehající k Velkému bazénu by měla být prosklená pro lepší viditelnost plavčíka. Objem 

obestavěného prostoru je roven 210m3. Další část přiléhající k Velkému bazénu je označena 

číslem 3. Tato část by mohla sloužit jako technická místnost a nářaďovna (dále jen Technická 

místnost). Její rozměry jsou š3 x d10 x v3 m. Objem obestavěného prostoru Technické 

místnosti je 90m3.   

Pokud bych prostor pro plavčíka u Velkého bazénu a Technickou místnost řešil jako 

tip 815.9 Objekty pozemní různé číslo materiálu 4 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců 

betonových tyčových, pak by cena za m3 činila 3 186Kč. Celkové náklady jsem dle vzorce 

celkových nákladů stanovil na 836 325Kč na prostory plavčíka u Velkého bazénu, 358 425Kč 

                                                           
55Viz strana 36: Vzorec pro výpočet celkových nákladů stavby 

56 Viz Příloha č. 4: Fotografie budovy určené pro Bazénový komplex 
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na Technickou místnost. U tohoto tipu stavby bohužel není k dispozici popis pracovních 

úkonů pro konstrukci objektu. 

Vstup do Bazénového komplexu je označen naproti recepce. Odtud by se zákazník měl 

dostat do šaten označených zelenou barvou a číslem 4. V prostoru šaten by se mělo nacházet 

sociální zařízení, tedy toaleta a sprchy. Budu pro zjednodušení uvažovat, obě šatny mají 

totožné rozměry. Rozměry šaten jsou š8 x d10 x v3 m. Objem obestavěného prostoru jedné 

šatny jsem stanovil na 240m3. Obě šatny dohromady mají objem obestavěného prostoru 

480m3. Zvolil bych zde tip stavby 801.2 Budovy pro komunální služby a osobní hygienu dle 

JKSO. Použil bych zde nejlevnější variantu materiálu č. 4 svislá nosná konstrukce montovaná 

z dílců betonových tyčových, která stojí 6 420Kč/m3. Po dosazení do vzorce celkových 

nákladů vyšla hodnota 3 852 000Kč. 

Tabulka č. 4.1.2.6 : Hlavní pracovní činnosti a jejich podíl na nákladech prostoru pro plavčíka    
-a technické místnosti u Velkého bazénu 

Hlavní pracovní činnost Podíl na 
nákladech [%] 

Náklady 
[K č] 

Zemní práce, základy a konstrukce 43,4 1 671 768 

Izolace, komunikace, napojení na inženýrské sítě 10,3 396 756 

Vybavení 1,5 57 780 

Tesařské a stolařské práce 29,7 1 144 044 

Montáže 15,1 581 652 
Celkem 100 3 852 000 

Zdroj: Internetový portál: www.stavebnistandardy.cz, dostupné dne 15. 4. 2010 
Zpracování: Vlastní 

Jak lze vydedukovat z tabulky č. 4.1.2.6 : Hlavní pracovní činnosti a jejich podíl na 

nákladech prostoru pro plavčíka a technické místnosti u Velkého bazénu, největší část 

nákladů tvoří Zemní práce, základy a konstrukce se 43,4%. 

Prostor u recepce zvýrazněný červenou barvou a označený číslem pět by měl sloužit 

jako občerstvení pro návštěvníky. Rozloha prostoru u recepce i s občerstvením činí má 

přibližně stejné rozměry jako výše uvedené šatny, tj. š8 x d10 x v3 m. Objem obestaveného 

prostru je 240m3. Protože převážnou část prostoru u recepce bude tvořit občerstvení, budu 

zde počítat s tipem stavby dle JKSO 801.8 Budovy pro obchod a společné stravování. Pro 

konstrukci bych použil materiál č. 1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků. 

Tento materiál má náklady 5 503Kč za m3. Po dosazení do vzorce, jsem stanovil náklady na 
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1 650 900Kč. Hlavní pracovní činnosti znázorňuje tabulka č. 4.1.2.7, z které vyplývá, že 

největší podíl na celkových nákladech mají Zemní práce, základy a konstrukce a Tesařské a 

stolařské práce, jež se pohybují okolo 35%. 

Tabulka č. 4.1.2.7 : Hlavní pracovní činnosti a jejich podíl na nákladech recepce a občerstvení 

Hlavní pracovní činnost Podíl na 
nákladech [%] 

Náklady 
[K č] 

Zemní práce, základy a konstrukce 36,5 602 578,5 

Izolace, komunikace, napojení na inženýrské sítě 10,1 166 740,9 

Vybavení 3,4 56 130,6 

Tesařské a stolařské práce 34,5 569 560,5 

Montáže 15,5 255 889,5 
Celkem 100 1 650 900 

Zdroj: Internetový portál: www.stavebnistandardy.cz, dostupné dne 15. 4. 2010 
Zpracování: Vlastní 

Prostor číslo 7 nazvaný ve schématu č. 4.1.2.2. Dětský bazén. Je označen modrou 

barvou. Prostor je napravo od recepce a jeho rozměry jsou š8 x d14 x v4 m. Zde bych počítal, 

že bazén bude zapuštěn 1m do země, proto upravím výšku prostoru na 5m. V tomto prostoru 

o objemu obestaveného prostoru 560m3, bych postavil 2 menší bazény. Jeden bazén by byl 

pro maminky s batolaty a druhý pro děti do 8 let. Z důvodu uvedeného již u Velkého bazénu 

bych na výstavbu použil tip stavby 802.2 Haly pro tělovýchovu a cenu určil dle průměru 

nákladů 5 327Kč/m3. Celkové náklady ba tak dosahovali 3 728 900Kč, z toho 42,5% jsou 

tvořeny Zemními pracemi, základy a konstrukcí, jak ukazuje tabulka č. 4.1.2.8. 

Tabulka č. 4.1.2.8 : Hlavní pracovní činnosti a jejich podíl na nákladech Dětského bazénu 

Hlavní pracovní činnost 
Podíl na 

nákladech 
[%] 

Náklady [K č] 

Zemní práce, základy a konstrukce 42,5 1 584 782,5 

Izolace, komunikace, napojení na inženýrské sítě 9,7 361 703,3 

Vybavení 1,8 67 120,2 

Tesařské a stolařské práce 31,5 1 174 603,5 

Montáže 14,5 540 690,5 
Celkem 100 3 728 900,0 

Zdroj: Internetový portál: www.stavebnistandardy.cz, dostupné dne 15. 4. 2010 
Zpracování: Vlastní 

Dále je nutné zřídit u Dětského bazénu prostor pro plavčíky. Ten by vznikl z části 

prostoru č. 8. Prostor pro plavčíky v Dětském bazénu je zvýrazněn světle modrou barvou a 
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označen číslem 2. Tento prostory by měřil  š8 x d3 x v3 m. Objem obestaveného prostoru by 

dosahoval 72m3. Použiji stejný tip stavby jako u prostoru pro plavčíka, který přiléhá 

k Velkému bazénu, tj. tip 815.9 Objekty pozemní různé číslo materiálu 4 svislá nosná 

konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových. Cena by se za m3 rovnala 3 186Kč a 

celkové náklady by byly 286 740Kč. Zde také bohužel popis pracovních úkonů není 

definován. 

Poslední část budovy označena číslem 8, zvýrazněna ve 57schématu 4.1.2.2. hnědou 

barvou nazvaná Úschovna kol (dále jen Úschovna), jak název naznačuje, by měla mít 

odlišnou funkci než ostatní části budovy Bazénového komplexu. Úschovna by měla sloužit 

především pro úschovu kol a kočárků, především díky své lokalizaci ve středu sportovního 

areálu. Budova by měla mít využití hlavně v jarních a letních měsících, neboť se zde 

předpokládá návštěva především sportovně založených občanů využívající jiné dopravní 

prostředky, než jsou motorové, tj. bicykly za symbolický poplatek. 

Celý úsek Úschovný měří š8 x d13 x v3 m, pokud však odečteme prostor pro plavčíka 

u Dětského bazénu, pak budou rozměry š8 x d10 x v3 m a objem obestaveného prostoru 

240m3. Zvolím zde opět tip stavby 815.9 Objekty pozemní různé číslo materiálu 4 svislá 

nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových. Cena za m3 je 3 186Kč a celkové 

náklady by dosahovali hodnoty i s odchylkou 955 800Kč. Zde také popis pracovních úkonů 

není stanoven. 

Vnitřní prostor je nutné vybavit stojany na kola. Pro úsporu financí se vyplatí koupit 

stojan pro 16 kol o rozměrech d2514 x š620 x v855 mm za cenu 11 460Kč/ks. Pro výpočet 

počtu stojanů na kola je důležitá jen rozloha. Proto jsem podělil rozlohu podlahy Úschovny 

(š8 x d10m) rozlohou stojanu na kola (d2,514 x š0,62) a vynásobil 0,5, abych tak získal 

dostatek prostoru pro uličky a prostor pro kočárky. Po zaokrouhlení na celá čísla vychází 

počet stojanu na 26, tj. místo pro 416 kol. Náklady na 26 stojanů pro kola činí 297 960Kč. 

Avšak zde by se mohlo počítat s rabatem 10%, což by snížilo cenu na 268 164Kč. Pokud 

bychom zjistili náklady na jedno kolo, dostaly bychom cenu 644,6 Kč.   

                                                           
57 Strana 46 
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Celkové náklady Úschovny by tak činily 1 223 964Kč, při předpokladu rabatu u 

stojanů jízdních kol. Je nutné zmínit, že kolárna by nemusela sloužit jen pro návštěvníky 

sportovního areálu, ale třeba i pro běžce, jež se do Bělského Lesa chtějí dopravit na bicyklu a 

bojí se nechat své věci bez dozoru.  

Sumarizaci nákladů na Bazénový komplex znázorňuje tabulka č. 4.1.2.1: Přehled 

nákladů na výstavbu Bazénového komplexu. 

Tabulka č. 4.1.2.9: Přehled nákladů na výstavbu Bazénového komplexu. 

Úsek budovy Dílčí náklady v [Kč] Podíl na celkových nákladech 
Velký bazén 8 532 200 41,68% 

Plavčík 1 836 325 4,09% 

Technická místnost 358 425 1,75% 

Šatny 3 852 000 18,82% 

Recepce a občerstvení 1 650 900 8,07% 

Dětský bazén 3 728 900 18,22% 

Plavčík 2 286 740 1,40% 

Kolárna 1 223 964 5,98% 

Celkové náklady 20 469 454 100% 
Zdroj:Vlastní výpočet nákladů 
Zpracování: Vlastní 

Tabulka č. 4.1.2.1 udává celkové náklady na dílčích úsecích a jejích procentní podíl na 

celkových nákladech. Celkové náklady Bazénového komplexu po součtu nákladů dílčích činí 

20 469 454Kč.  
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4.1.3 Veřejná hřiště, Dětský koutek, Restaurace 

Jak již název podkapitoly napovídá, budu se v podkapitole 4.1.3 zabývat areály 

označenými v mapě č. 4.1.3 čísly 8 a 11, dále pak Dětským koutkem zvýrazněným růžovou 

barvou a číslem 13 a nakonec restaurací vyhrazenou žlutou barvou a označenou číslem 12. 

      Mapa č. 4.1.3 : Sportovní areál v Bělském Lese 

 
Zdroj: ČÚZK 2010, 
Zpracování: Vlastní 
Pozn.: 1-Zeleň, 2-Pozemek využíván Lesní správou, 3- Vrátnice a Občerstvení,4- Administrativní budova,          

5- Squashová hala, 6 – Volejbalová hala, 7- Parkoviště, 8- Streetball, 9- Sálová hala, 10- Bazénový 
komplex, 11- Venkovní multifunkční hřiště, 12- Restaurační zařízení, 13- Dětské hřiště a pískoviště 

Začnu se tedy zabývat objektem č. 8, který je vyobrazený v příloze58. Objekt leží mezi 

Bazénovým komplexem, Volejbalovou halou, Squashovou halou a Sálovou halou. Je 

otevřený, zastřešený a je zkonstruován z kovového materiálu. Díky své otevřenosti by mohl 

sloužit jako menší hřiště určená například pro streetball a jeho střecha by mohla v letních 

měsících poskytovat ochranu před silným slunečním zářením a v jarních měsících ochranu 

před deštěm. 

Objekt č. 8 (dále jen Streetball) má rozměry š12 x d22x v5m a střecha přesahuje 

obezděné sloupy o 1m na každé straně. Bylo by zde vhodné vybourat zdivo, opravit povrch, 

namontovat noční osvětlení i basketbalové koše a oplotit hřiště především proti úniku balónů 

za hrací plochy a ochrany návštěvníků sportovního areálu.  

                                                           
58 Viz. Příloha č. 5 : Fotografie budovy určené pro Streetball 
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Pokud by byl na povrch hřiště požit beton, pak bych zde zvolil dle 59JKSO tip stavby 

822.5 Plochy charakteru pozemních komunikací materiál č. 4 kryt monolitický betonový 

s cenou 2380Kč za m2. Při rozloze hřiště 264m2, by celkové náklady za povrch dosahovaly 

628 320Kč. Mohl by se zde pro menší zátěž kloubů zvolit povrch umělý, kdy cena za 

položení 1m2 činí 602778Kč a celkové náklady by byly 733 392Kč. Avšak i když je umělý 

povrch ohleduplnější ke zdraví, je nutné si uvědomit, že toto hřiště bude sloužit pro 

nekomerční účely a muselo by se ohlídat používání vhodné obuvi veřejnosti využívající toto 

hřiště. I přesto zde budu počítat s umělým povrchem. 

Dále je nutné zabudovat basketbalovou desku, která na internetu je dostání za 

5 457Kč61 a noční osvětlení na 1000W, které je možné zakoupit od 5 990Kč za kus. 

Počítejme tedy 4 Ks tj. 23 960Kč. K oplocení bych využil nosné stožáry, proto zde budu 

počítat s výše uvedenými údaji. Streetball má 2 (22m) a 2 (12m) strany stejné. Budu počítat, 

že oplocení by mělo dosahovat 3,5 m. Pro definování tipu stavby dle JKSO 815.2 Oplocení, 

který uvádí cenu jen podle délky v m, budu počítat s obvodem objektu 68m. Celkové 

předpokládané náklady oplocení tedy činí 65 875Kč při ceně 775Kč za 1m.  Samozřejmě je 

zde nutné počítat i s brankou pro vstup, ale pro možné odchylky výpočtu obvodu objektu zde 

prostor pro bránu neodečítám od obvodu. Kovová brána dle internetového portálu stojí 

10 966Kč. 

Po sečtení všech dílčích nákladů jsou celkové náklady na výstavbu hřiště streeballu 

839 650Kč. Jsou zde možné odchylky, neboť jsem zde nezapočítal náklady na práci při 

montáži osvětlení a basketbalové desky. Zde nejsou popsány pracovní úkony výstavby. 

 Přejdu tedy k areálům č. 11 vyznačených na mapě 4.1.3 modře, což jsou dnes 

polorozpadlé objekty z kovo-dřevěného materiálu62. Pro jejich stav bych tyto objekty nechal 

zdemolovat a využil bych jejich betonové základy pro účely dvou multifunkčních hřišť 

zpřístupněných pro širokou veřejnost.  

                                                           
59 Internetový portál: www.stavebnistandardy.cz 
60 Cena byla stanovena na základě výpočtu v projektu: Revitalizace házenkářského hřiště na ulici lidická 2007 
61 Internetový portál:Zbozi.cz dne 22. 4. 2010 
62 Příloha 6 : Fotografie budovy určené pro venkovní hřiště 
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Oba objekty mají stejný rozměr š10 x d40 x v3m, každý má asi 1200m3, avšak pro 

určené účely využití bude lepší použit rozlohu, která činí 400m2. Výstavba při použití 

umělého povrchu za cenu 2778Kč/m2 by vyšla na 1 389 000 Kč za jedno hřiště. Dohromady 

tedy 2 778 000Kč. Druhou variantou je, že by hřiště sloužila jako přírodní hřiště především 

vhodné na kopanou. Pak bych zde využil možnost tipu stavby 822.5 Plochy charakteru 

pozemních komunikací dle JKSO a materiál č. 8 bez krytu za cenu 280Kč za m2. Pak by 

náklady na výstavbu hřišť činily 280 000Kč. 

Nyní se budu zabývat areálem vyznačeným na mapě č. 4.1.3 růžovou barvou s číslem 

13. Nazval jsem parcelu jako 63Dětské hřiště a pískoviště (dále jen Dětský koutek). Dětský 

koutek pro svou plochu cca 2000 m2 a oddělenost od ostatních objektů by mohl sloužit 

především pro malé děti a batolata v doprovodu rodičů. Je zde nutná úprava terénu, kterou 

budu hodnotit jako tip 822.5 Plochy charakteru pozemních komunikací, materiál č. 8 bez 

krytu za cenu 280 Kč za m2. Pracovní činnosti popisuje a jejich podíl na nákladech popisuje 

tabulka č. 4.1.3.1. 

Tabulka č. 4.1.3.1: Přehled činností úpravy pozemku pro Dětský koutek 

Hlavní pracovní činnost Podíl na 
nákladech [%] 

Náklady 
[K č] 

Zemní práce 71,5 500 500 

Vodorovné konstrukce 0,6 4 200 

Komunikace 6,3 41 100 

Ostatní konstrukce, bourání 20,6 144 200 

Staveništní přesun hmot 1 7 000 
Celkem 100 700 000 

Zdroj: Internetový portál: www.stavebnistandardy.cz, dostupné dne 24. 4. 2010 
Zpracování: Vlastní 

Z tabulky č. 4.1.3 lze vyčíst náklady na jednotlivé pracovní úkony a dále celkové 

náklady na úpravu pozemku dosahující 700 000Kč. Majoritní podíl na nákladech zde mají 

zemní práce, jež činí 71,5% nákladů. 

                                                           
63 Příloha č. 12: Fotografie prostoru určené pro Dětské hřiště 
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Pro vybavení hřiště jsem zpracoval tabulku č. 4.1.3.2. Toto vybavení považuju za 

základní možnost. Samozřejmě, že lze Dětský koutek vybavit vícero kusy či jiným typem 

atrakcí. Tabulka tedy slouží jen pro základní orientaci nákladů. 

Tabulka č. 4.1.3.2.  Přehled cen atrakcí pro Dětský koutek 

Název Součást Rozměr Cena za 
sestavu 

Cena za montáž 
a dopravu 

Houpačka H22 
2x rovná houpačka, 2x 
prolézací žebřík 

Výška 150 cm 30 590 Kč 6 120 Kč 

Sestava S6 
žebřík, hrazdy, lano na 
šplh, provazový žebřík 

Výška 200 cm 19 520 Kč 3 900 Kč 

Sedací kolotoč Sedací kolotoč Průměr 2 m 37 980 Kč 7 600 Kč 

Pískoviště Pískoviště  Rozměr 4x4m 17 490 Kč 3 550 Kč 

Celkem   105 580 Kč 21 170 Kč 

Zdroj: Internetový obchod http://www.hracky-makra.cz/ ,dostupné dne 24. 4. 2010 

Zpracování: Vlastní 

Z tabulky 4.1.3.2 lze vyčíst, že při zvolené kombinaci houpačky, prolézačky, kolotoče 

a pískoviště musíme počítat s náklady 105 580Kč, pokud k tomu připočteme i montáž a 

dopravu v celkové hodnotě 21 170Kč, pak celkové nutné náklady na vybavení hřiště činí 

126 750Kč. Po sečtení nákladu na úpravu parcely a vybavení Dětského koutku se náklady 

vyšplhají k 826 750Kč. 

Poslední částí areálu, kterou se budu zabývat, je budova s číslem 12 vyznačená na 

mapě 4.1.3 žlutou barvou a pojmenovaná jako 64Restaurační zařízení (dále jen Restaurace). 

Restaurace by měla vzniknout u vstupu do Dětského koutku. Největší podíl zákazníků 

Restaurace by měly tvořit maminky s dětmi a ostatní návštěvníci areálu. 

Rozměr Restaurace je š10 x d35 x 3m. Základní materiál budovy tvoří cihly. Objem 

obestavěného prostoru činí 1050m3. Zde budu počítat s tipem stavby 801.8 Budovy pro 

obchod a společné stravování dle JKSO a zvolím materiál č. 1 svislá nosná konstrukce zděná 

z cihel, tvárnic, bloků při ceně 5 503Kč za m3. Celkové náklady pak ukazuje tabulka č. 

4.1.3.3. 

                                                           
64 Příloha č. 7 : Fotografie budovy určené pro restauraci 
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Tabulka č. 4.1.3.3: Náklady na hlavní pracovní činnosti Restaurace 

Hlavní pracovní činnost Podíl na nákladech [ % ] Náklady [ Kč ] 
Zemní práce, základy a konstrukce 36,5 2 636 280,9 

Izolace, komunikace, napojení na inženýrské sítě 10,1 729 491,4 

Vybavení 3,4 245 571,4 

Tesařské, stolařské a zámečnické práce 34,5 2 491 827,2 

Montáže 15,5 1 119 516,6 

Celkem 100 7 222 687,5 

Zdroj: Internetový portál: www.stavebnistandardy.cz, dostupné dne 24. 4. 2010 
Zpracování: Vlastní 

Z tabulky č. 4.1.3.3 vychází, že největší podíl na nákladech mají přípravné práce a 

konstrukce zabírající 36,5% nákladů a dále pak dělnické práce 34,5% nákladů. Celkové 

náklady činí po součtu dílčích nákladů 7 222 687,5Kč. 
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4.1.4 Sumarizace nákladů na sportovní areál a z hodnocení návratnosti investic 

Po výpočtu nákladů na poslední objekt areálu mohu provést sumarizaci celkových 

nákladů na vybudování sportovního areálu v Bělském Lese. Tabulka 4.1.4.1 uvádí jednotlivé 

dílčí náklady. 

Tabulka č. 4.1.4.1: Sumarizace nákladů na vybudování sportovního areálu. 

 Objekt Náklady [ Kč ] Podíl na 
nákladech [%] 

Zalesnění 1 297 950 1,08 
Pozemek správce Bělského Lesa 0 0,00 
Vrátnice a občerstvení 3 443 550 2,87 
Administrativní budova a parkoviště pro 
zaměstnance 

3 889 887,5 3,24 

Squash hala 6 850 000 5,71 
Volejbalová hala 31 962 000 26,65 
Parkoviště pro návštěvníky 10 000 0,01 
Streeball 839650 0,70 
Sálová hala 39 674 900 33,08 
Bazénový komplex 20 469 454 17,07 
Venkovní 2 778 000 2,32 
Restaurační zařízení 7 222 687,5 6,02 
Dětský kout 826 750 0,69 

Komunikace 656 750 0,55 
Celkové náklady 119 921 579 100 

Zdroj: Internetový portál: www.stavebnistandardy.cz, dostupné dne 24. 4. 2010 
Zpracování: Vlastní 

Největší podíl na nákladech mají objekty určené na Sálovou halu, Volejbalovou halu a 

Bazénový komplex. Jejich podíl na celkových nákladech je 76,8%. Celkové odhadované 

náklady činí 119 921 579Kč. Na závěr sumarizace poznamenám, že náklady na odstranění 

škod jsou zahrnuty do nákladů každého objektu, tudíž pro ně není nutná samostatná položka. 

Nyní se budu zabývat dobou návratnosti investic. 
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Doba návratnosti nákladů vyjadřuje dobu, za kterou se vrátí vynaložený kapitál na 

daný projekt zpět k investorovi. Doba návratnosti se vypočte pomocí 65vzorce:  

 tn = I / ∆Z 

V tomto vzorci tn znamená dobu návratnosti v letech, I objem investic 

vynaložených na projekt v Kč, ∆Z je výsledný efekt v Kč. Stanovím-li, že investice na daný 

projekt by se měla navrátit do 5 let a hodnotu potřebné investice znám, poněvadž se rovná 

celkovým nákladům 119 921 579Kč, potom mi zbývá zjistit výsledný efekt, který spočítám 

pomocí vzorce: 

∆Z = I / tn 

Jakmile podělím celkový objem investic ( I  ) dobou návratnosti ( tn ), získám nutný 

efekt za jeden rok (∆Z ), který v mém případě znamená roční zisk. Po dosazení je výsledný 

efekt roven 23 984 315,8Kč. Tabulka č. 4.1.4.2: Přehled nutného výnosu sportovního areálu. 
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Tabulka č. 4.1.4.2: Přehled nutného výnosu sportovního areálu. 

Objekt 
Počet 
dní 

Podíl na 
výnosech 

[%] 

Výnos za 
rok [K č] 

Nutný 
zisk na 1 
den [Kč] 

Zalesnění 365 0 0 0 

Pozemek správce Bělského Lesa 0 0 0 0 

Vrátnice a občerstvení 365 2,87 688 349,86 1 885,89 
Administrativní budova a parkoviště pro 
zaměstnance 

365 3,24 777 091,83 2 129,02 

Squash hala 365 6,78 1 626 152,49 4 455,21 

Volejbalová hala 365 27,72 6 648 552,49 18 215,21 

Parkoviště pro návštěvníky 365 0,01 2 398,43 6,57 

Streeball 245 0 0 0 

Sálová hala 365 34,15 8 191 132,49 22 441,46 

Bazénový komplex 365 18,14 4 350 043,29 11 917,93 

Venkovní 245 0 0 0 

Restaurační zařízení 365 7,09 1 700 487,99 4 658,87 

Dětský kout 245 0 0 0 

Komunikace 365 0 0 0 

Celkové náklady 365 100 23 984 316 65 710 

Zdroj: Vlastní výpočet 
Zpracování: Vlastní 

Tabulka č. 4.1.4.2 vyjadřuje podíl objektů na nutných výnosech, počet dní v roce 

možného užívání a nutný zisk jak za 1 rok, tak za 1 den. Podíl jsem stanovil podle poměru na 

nákladech. Ty objekty, jež nemají komerční záměr, považuji za nevýdělečné a jejich podíl na 

nákladech jsem rovnoměrně podělil mezi 5 nejvýnosnějších objektů. Tento podíl vychází na 

1,068%. Mezi nejvýdělečnější objekty patří Sálová hala, Bazénový komplex, Volejbalová 

hala, Squashová hala a Restaurační zařízení.  

Jak lze vyčíst z tabulky č. 4.1.4.2, komerčně využívané prostory jsou dostupné po celý 

rok. Dle výpočtu při návratnosti do 5 let je nutné, aby celý sportovní areál vydělal denně 

65 710Kč. Největší nároky na výnos jsou na Sálovou halu, jež musí mít zisk 22 441,46Kč. 

Další stanovené výnosy u ostatních objektů znázorňuje již výše zmíněná tabulka č. 4.1.4.2. 



 

59 

Závěr 

Musím přiznat, že cesta k datovým údajům byla zdlouhavá a náročná, ale dozvěděl 

jsem se při tom mnoho informací. Zjistil jsem základní pojmy, údaje brownfieldů jak za 

Českou republiku, tak za Moravskoslezský kraj a nakonec i za samotnou Ostravu. Dále jsem 

zjistil, že je sice existuje seznam na internetovém portálu www.brownfieldy.cz, ale ten je jen 

orientační a zachycuje jen malou část skutečného množství brownfieldů ve všech regionálních 

úrovních. 

Dále jsem získal data, jež po úpravě mi poskytly podklady pro analýzu stavu 

v Moravskoslezském kraji a v rámci statutárního města Ostravy. Ale i přesto jsem si potvrdil 

již známou věc, že největší problémy jsou v mikroregionu Ostrava a v obvodu Vítkovice, 

kde podle mě působili nejvíce 2 faktory. Prvním je určitě úpadek těžkého průmyslu a druhým 

jsou sociálně slabší a nepřizpůsobiví občané, jež vytvářejí brownfieldy z obytných budov. 

Dalším problémovým obvodem se zdá být Přívoz a Moravská Ostrava, kde důvody 

jsou obdobné jako u obvodu Vítkovice, a Hrušov, kde tato oblast má charakter "sociálního 

brownfieldu", neboť původně byla ubytovací zónou pro pracovníky z průmyslových oblastí. 

Avšak brownfieldy zde vznikly záplavami v roce 1997 a nejsou odstraněny do dnes. 

Jako případovou studii jsem si vybral lokalitu Bývalý vojenský prostor, ležící v 

Bělském Lese v rámci obvodu Ostrava – Jih. Zjistil jsem jeho dopravní dostupnost, jež je díky 

blízkosti rychlostní komunikace I/58 velmi dobrá. Dále zde není ekologická zátěž, což 

usnadňuje vyhodnocení nákladů na budoucí využití. 

Jako budoucí využití brownfieldu Bývalého vojenského prostoru jsem vymyslel 

sportovní areál, kdy by uzavřené budovy sloužily pro komerční využití především jako 

sportovní sálové haly pro účely různých sportů např. squash, volejbal, sálová kopaná či 

dokonce bazén jak pro širokou veřejnost, tak pro rodiče s menšími dětmi. Navrhl jsem zde i 

dětský koutek a několik restauračních zařízení. 

Dále jsem navrhl i venkovní hřiště pro nekomerční účely. Většinou tyto hřiště byly 

navrhnuty z betonových otevřených ploch či budovy, jež jsou v dezolátním stavu. 

Z nezastavěné plochy, jež tvoří 149 000m2 navrhuji zřídit park a tuto plochu zalesnit. Celkové 

náklady na tuto revitalizaci činí 119 921 579Kč. Návratnost by byla možná do pěti let při 

zisku 23 984 316Kč za rok, čili 65 710Kč za den. 
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