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ANOTACE 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku a celkový stav brownfieldů 

v Moravskoslezském kraji. V první, úvodní kapitole je nastíněn strukturální vývoj a vznik 

brownfieldů, situace v Moravskoslezském kraji konkretizována na oblasti v Ostravě.  

V druhé kapitole, která je dále dělena do jednotlivých podkapitol, jsou vysvětleny definice, 

pojmy a jednotlivá členění. V počátku jsou uvedeny definice brownfieldů, jejich rozdělení. 

Další podkapitola se věnuje výkonnostnímu auditu. Také je vysvětlena regenerace a její 

postup. V následujících subkapitolách jsou uvedeny způsoby financování regenerace 

brownfieldů a ne méně důležitá oblast spojená s náklady a konkurencí brownfieldů zvanou 

greenfield. Závěr druhé kapitoly je věnován Národní databázi, realizovaným a 

připravovaným projektům, regionálnímu operačnímu programu a finanční podpoře na 

evropské a národní  úrovni. Ve třetí kapitole je provedena SWOT analýza, po níž je ve 

čtvrté fázi bakalářské práce zpracován návrh a doporučení k problematice brownfieldů. 

Klíčová slova: brownfield, ekologická zátěž, greenfield, regenerace, financování, náklady 
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SUMMARY 

The bachelor thesis is focused on the problematics of brownfields and their overall 

characteristics in Moravian-Silesian region. In the first, introductory chapter the origin and 

development of brownfields is outlined together with the situation in Moravian-Silesian 

region, particularly Ostrava. In the second chapter, which is divided into few subheads, 

definitions, terms and individual divisions are explained. Definitions and division of 

brownfields are mentioned at the beginning. The next subhead deals with the efficiency 

audit. Regeneration and its process are explained as well. The next subheads outline the 

methods of financial regenerations of brownfields and mention the greenfields in 

connection with the financing and competition of brownfields. The end of the chapter is 

devoted to the National database, projects that have been carried out and those that are 

being planned, regional operational program and financial support on the national and EU 

level. In the third chapter the SWOT analysis is made, on the basis of which there is advice 

and suggestions outlined in the fourth chapter. 

Key words: brownfield, ecological impact, greenfield, regeneration, financing, costs 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BF Brownfield 

GF Greenfield 

MSK Moravskoslezský kraj 

ROP Regionální operační program 

MŽP Ministerstvo životního prostředí  

NRP Národní rozvojový plán 

NKP Národní kulturní památka 

EU Evropská unie 
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1 ÚVOD 

 
V České republice dochází k výrazným strukturálním socioekonomickým změnách 

zejména kolem 90. let. Důvodem těchto změn bylo ukončení průmyslové výroby, 

obzvláště v Moravskoslezském kraji a přechod činnosti z intravilánu1 do extravilánu. Tyto 

změny napomohly ke vzniku zdevastovaných opuštěných oblastí zvaných brownfieldy. 

Existuje přirozená míra výskytu brownfieldů. Tato míra může být chápána jako například 

přirozená míra nezaměstnanosti, avšak výskyt brownfieldů tuto míru převršilo natolik, že 

je potřebné se této problematice věnovat. Moravskoslezský kraj společně s Ústeckým se 

považují za oblasti s největší koncentrací brownfieldů. Hlavním představitelem 

v Moravskoslezském kraji může být například Ostrava. Město s bohatou průmyslovou 

historií, které má vysoký podíl zmíněných opuštěných lokalit a to 15%  celkové rozlohy 

města. Dvě hlavní oblasti Karolina se svými 32 ha a Dolní oblast Vítkovic s rozlohou 

přibližně 150 ha jsou pozůstatky „zlaté éry“ města jako významného průmyslového centra.  

Mnoho brownfieldů je postiženo ekologickou zátěží a proto se dostávají do značné 

nevýhody oproti oblastem zvaným greenfieldy, taktéž zelené louky. Investice na regeneraci 

bývají nákladné, proto vzniklo mnoho programů na podporu těchto oblastí, aby byly 

schopny konkurovat zeleným loukám. Existuje mnoho výhod i nevýhod proč investovat do 

projektu na brownfield nebo na greenfield, a proto je potřebné se podívat na problematiku 

v našem kraji  z různých úhlů pohledu.  

Práce se zaměřuje na realizované a připravované projekty uvedené v Národní 

databázi brownfieldů provozované společností CzechInvest. Cílem bakalářské práce je 

zpracovat získané informace vybraných brownfieldů do SWOT analýzy a poté vytvořit  

návrh a doporučení k problematice brownfieldů.  

 

 
 

                                                 

1 Intravilán- zastavěná část vnitřního území obce [16]  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Ráda bych vás seznámila s tématem brownfield a proto je zapotřebí uvést základní 

teoretická východiska pro upřesnění a vyjasnění některých pojmů. Mnoho názvů je 

převzato z angličtiny, které i u nás zůstaly nezměněny. Kromě brownfield a greenfield 

uvádím i vysvětlení anglického pojmu urban sprawl.  

Proces „urban sprawl“: 

Přelévání komerčních a rezidenčních aktivit z intravilánu do extravilánu- z center 

měst do okrajových a meziměstských poloh se všemi negativními dopady na sociální 

strukturu, přírodní prostředí i dopravu. Je známkou nízké úrovně plánovité kontroly při 

dělení pozemků. Vývoj je náhodilý, roztroušený, článkovitý, s tendencí k diskontinuitě, 

neboť přeskakuje některá území a zanechává za sebou zemědělské enklávy. [2] 

Negativní vlivy urban sprawlu: 

• Ekologické- úbytek přírodního prostředí 

• Ekonomické- z důvodu roztroušenosti přibývá finanční náročnosti na 

infrastrukturu. Ani bohaté země nejsou schopny zajistit dlouhodobou údržbu 

přebujelé infrastruktury. Města by měla dbát na omezení staveb nových tunelů, 

mostů, komunikací, kanalizací a měla se zaměřit na efektivní využívání stávající 

infrastruktury. [2] 

2.1 Definice brownfield 

Existuje mnoho definic brownfieldů, které se částečně odlišují. Pro představu uvádím 

některé z nich: 

Opuštěné či nevyužívané území, které je oproti zeleným plochám postiženo vlivem 

předchozího využívání (ekologická a jiná rizika), a které vyžaduje zvláštní péči při jeho 

regeneraci. [7] 

Brownfieldy jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily 

svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, často mají ekologickou zátěž a 

zdevastované výrobní či jiné budovy. [9] 
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Brownfield je plocha, která ztrácí, nebo již ztratila svoje původní funkční využití, je 

tedy podvyužívána, obvykle se nachází na území sídla (v jeho centru, na okraji, výjimečně 

mimo něj), má větší rozlohu ( zpravidla se uvádí 2 ha a více ) a nese si ekologickou zátěž 

(obvykle poměrně značnou). [10] 

Z mého pohledu bych definovala brownfieldy jako: Opuštěné území o různé velikosti, které 

bylo v minulosti využíváno pro průmyslovou, zemědělskou, stavební nebo jinou činnost a je 

vlivem těchto činnosti kontaminováno či jinak zdevastováno. V důsledku toho vyžaduje 

zvláštní péči při regeneraci. Nachází se v centrech měst, ale i mimo něj.V přesném 

překladu tzv. „hnědé pole“. Tento výraz se u nás v ČR nevyužívá. 

Typickými představiteli brownfieldů jsou doly, odkaliště, průmyslové podniky, 

chemické skládky, skládky tuhých komunálních odpadů a zeminy, opuštěné areály 

bývalých zemědělských družstev nebo opuštěné historické a vojenské areály. 

2.2  Dělení brownfieldů 

Na rozdělení brownfieldů lze nahlížet z různých pohledů, které jsou důležité pro 

budoucí investorská rozhodnutí.V mé práci uvádím dva základní typy dělení a to: Podle 

původu vzniku brownfieldů a podle ekonomické atraktivity. 

2.2.1 Podle původu vzniku brownfieldů 

Nevyužívané průmyslové zóny v urbanizovaném území  

Moravskoslezský kraj patřil k nejvíce průmyslové oblasti České republiky. Nastal 

však odklon od výroby průmyslové k výrobě spotřebního zboží, automobilů, techniky.2 

Z tohoto důvodu zůstaly objekty opuštěné. 

 Nevyužívané administrativní budovy v centrech měst 

Často se nacházejí v obcích. Obce pro tyto budovy neměly dostatek finančních 

prostředků na provoz a údržbu. 

                                                 
2 Inventarizace průmyslových ploch nebyla provedena [5] 
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Nevyužívané objekty Českých drah a Správy železniční dopravní cesty 

Největším problémem u této kategorie je, že majetek Českých drah a Správy 

železniční dopravní cesty není doposud celkově zinventarizován a ohodnocen. Finanční 

nezájem těchto společností o svůj majetek způsobil, že jsou objekty ve velice špatném 

stavu mnohdy určeném k demolici. 

Nevyužívané vojenské objekty 

Vznik tohoto typu BF je spojen s odchodem sovětských vojsk z našeho území a se 

zrušením vojenských posádek Armády České republiky, popř. ozbrojených složek 

Ministerstva vnitra a Celní služby. [1] 

Graf č.  1: Rozdělení BF z hlediska původu 

Rozdělení BF z hlediska původu

Průmysl 33,3%

Zemědělství 34,9%

Armáda, vojenský 
prostor  6,4%

Jiné 7,5%

Bydlení 4,0%

Občanská 
vybavenost  12,9%

Cestovní ruch, 
lázeňství, hotel 

0,9%

 

Zdroj: [http://www.czechinvest.org/nsrbf] 

2.2.2 Podle ekonomické atraktivity 

Dělení podle ekonomické atraktivity znamená, z jak velkého podílu jsou brownfieldy 

financovány z veřejných nebo soukromých finančních prostředků. Dělí se na 5 kategorií, 

avšak nejdříve bych uvedla koncept PPP. 
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Koncept PPP= Public Private Partnership 

V překladu veřejné a soukromé partnerství. Sdílené riziko a koordinované plánování 

a financování v rámci soukromé a veřejné spolupráce byly shledány nejúčinnějším a  

nejživotaschopnějším nástrojem v řadě projektů. [2] Důvodem je, že některé projekty 

nesou velmi velkou ekologickou zátěž, kterou by soukromý investor nebyl schopen 

zafinancovat sám. Právě v těchto případech pomáhá PPP. 

Projekt s nulovou bilancí: 

Pro své dobré umístění se stává nejjednodušším druhem brownfieldů, o který se 

postará samotný trh. Není potřeba ho jakkoliv financovat. Tento typ nemovitosti je 

označován jako whitefields. [1] 

Projekty s mírnou podporou: 

Jejich nedostatkem je menší exkluzivita lokality, ve které se nacházejí. Obvykle 

vyžaduje silnou veřejnou podporu ve formě veřejných prostředků. Nákladová mezera3 je 

pokryta v poměru 1:5. Tzn. na investici 1 koruny veřejných prostředků je zapotřebí 5 korun 

soukromých prostředků, nejlépe i více. Tento typ je označován jako greyfields. [1] 

Nekomerční projekty: 

Rozvoj je převážně veden ekonomickými cíli či ochranou životního prostředí. 

V tomto případě je vedena finanční odpovědnost z veřejného sektoru. Tzn.  1:1 až 1:4. [1] 

Nebezpečné projekty: 

Projekty, jejíchž stav je nutno neodkladně řešit. Problémem bývá havarijní stav 

ohrožující lidské zdraví a životní prostředí. Pokud není možno přivést k odstranění stavu 

zodpovědnou osobu, je situace řešena z prostředků státu4, resp. daňových poplatníků. Tyto 

objekty jsou označovány jako blackfields. [1] 

                                                 
3 Přímý nástroj, který lze aplikovat pro podporu BF. Podrobněji v kapitole 2.7 
4 Ekologické náklady se stávají cenou projektu přestavby a jako takové je lze daňově odepisovat po dobu 30ti 
let. [2] 
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Ostatní projekty: 

Těmto lokalitám není věnovaná téměř žádná pozornost. Spadají do objektů nekomerční 

povahy.  

 

Obrázek č. 1: Životnost stavby (BF)  

Zdroj: [KADEŘÁBKOVÁ, B., PIECHA, M. Brownfields- Jak vznikají a co s nimi, C. H. 
BECK, Praha ISBN 978-80-7400-123-9, 138 s.] 

Pro přiblížení je níže uveden příklad na obrázku, kde je vyobrazen GF jako počátek 

stupnice, od kterého se odvíjí časová struktura BF. Udává nám, jaký je průměrný časový 

vývoj, tudíž změna životnosti  BF. Tzn., že se dá konstatovat, že BF se stářím okolo 25 let 

patří do kategorie Projekt s nulovou bilancí, stáří 35 let Projekt s mírnou podporou, stáří 

50 let Nekomerční projekt, stáří 85 let Nebezpečný projekt. Čím je BF starší, tím v horší 

kategorii se pohybuje- větší pravděpodobnost ekologických zátěží, nevyjasněných 

vlastnických práv, chátrání objektů, atd. 
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Obrázek č. 2: Úroveň stárnutí BF 

Zdroj: [KADEŘÁBKOVÁ, B., PIECHA, M. Brownfields- Jak vznikají a co s nimi, C. H. 
BECK, Praha ISBN 978-80-7400-123-9, 138 s.] 

2.3 Výkonnostní audit pro brownfieldy 

Využívání objektů,  přestavby a rozhodování o vložené investici u BF je posuzováno 

jako jakákoliv jiná investice s aplikací auditu výkonnosti. Výkonnostní audit, jinak také 

nazývaný jako Audit hodnoty. Tento audit je jeden z nástrojů projektového managementu. 

Často a také nevhodně bývá investice do BF posuzována jen z hlediska objemu a 

rychlosti návratnosti. 

Posouzení konkrétní investice po celou dobu životnosti stavby je cílem a smyslem 

výkonnostního auditu. [1] 

Zajímá se tedy o vhodné využití pozemku, výstavbu objektů, návrhy k přestavbě 

v návaznosti na nové využití, technologie, typy materiálů, konstrukční a projekční řešení, 

preventivní údržbu, vykonávání oprav, atd. 

Výkonnostní audit se řídí hlavními principy 3E, což jsou:  Economy (hospodárnost) 

 Effectiveness (efektivnost) 

 Efficiency (účelnost) 
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Tabulka č. 1: Kritéria pro hodnocení BF 
HODNOTÍCÍ SELEKTIVNÍ FORMA NEJVHODNĚJŠÍ 
HLEDISKO KRITÉRIUM SLEDOVÁNÍ VARIANTA 

3 E hospodárnost minimalizace  Program s nejnižší 
  (economy) nákladů vstupů Cenou 
  efektivnost maximální výstupy Program s nejnižšími 
  nákladů a (minimální) náklady Náklady (pořizovacími,  
  (effectiveness) na jednotku výstupu na provoz a údržbu) 
  účelnost míra uspokojení míra užitku s ohledem 
  (efficiency) stupeň dosažení cíle Na vynaložené náklady 

PENĚŽNÍ čistá současná rozdíl mezi náklady Program s nejvyšším 
HODNOCENÍ hodnota  a výnosy  Rozdílem mezi 

     Čistým přínosem a  
      hodnotou nákladů 
  výnosnost výnosnost investice v % Nejvyšší průměrný 
     čistý zisk, popř.  
      roční zisk 
  doba splacení Doba návratnosti  nejkratší časový 
    Investice Úsek 
  vnitřní výnosové diskontní míra Nejvyšší výnosové 
  procento   procento  

ČASOVÉ termíny časové jednotky (roky) nejlépe splněné  
HLEDISKO     časové požadavky 

PLNĚNÍ soulad  plnění působnosti Nejlepší plnění  
PŮSOBNOSTI se záměrem   Působnosti 
HODNOCENÍ uživatelská  stupeň uspokojení Nejvyšší stupeň 

KVALITY kvalita uživatele  Uspokojení 

Zdroj: [KADEŘÁBKOVÁ, B., PIECHA, M. Brownfields- Jak vznikají a co s nimi, C. H. 
BECK, Praha ISBN 978-80-7400-123-9, 138 s.] 

Vlastní návrh pro nové využití stávajících budov či areálů  je v prvním kroku řešen 

předrealizační fází. V této fázi se vytvoří vize pro budoucí formu stavby a její využití. 

Součástí dokumentace by měla být i budoucí údržba s orientačním hodnocením výnosů a 

nákladů na předpokládanou dobu životnosti. 

Přichází fáze realizační, kde se navrhne, zrealizuje a zdokumentuje postup stavebních 

prací. 

V následující fázi a to fázi provozní se sleduje celkový provoz budov, její náklady, 

výnosy z provozu plynoucí, tzn. časový průběh životního cyklu stavby. 

Další fáze je modernizační fáze. Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách je 

nutno počítat s technologickým rozvojem, změnami organizace práce, změnami prostředí a 

funkčního využití. 



Dominika Sroková- SWOT analýza brownfieldů v Moravskoslezském kraji 

2010 16 

Součástí, na kterou by se nemělo zapomínat je i rozhodování ocenění nákladů ve fázi 

likvidační, tj. náklady na odstranění stavby. 

Kvalita auditu výkonnosti a jeho zpracování v souladu s auditními standardy se 

projeví tím, že projektové řešení BF bude vyhovovat požadavkům jednotlivých účastníků 

podílejících se na využívání, správě a provozování areálu, objektu či budovy. [1] 

2.4 Rekultivace - regenerace 

Regenerace znamená navrácení podoby brownfieldů do takové, která nebude 

ohrožovat zdraví obyvatel, nebude negativně ovlivňovat životní prostředí a bude schopna 

znovu využití i konkurence na zelených loukách. 

2.4.1 Rekultivační cíl, biologická příprava, sanace, fáze, technologie 

Rekultivační cíl 

Způsob konečného využití plochy nepříznivě dotčené hornickou nebo ostatní 

průmyslovou činností v souladu se základními nástroji územního plánování. [6] 

Biologická příprava 

Rekultivační opatření v prvních letech rekultivačního cyklu založené na volbě 

zemědělských plodin nebo lesních dřevin nenáročných na stanovištní podmínky. [6] 

Sanace 

Odstranění škod na krajině úpravou území, ozdravení, vyléčení a přijetí opatření k nápravě 

ekologických škod. [6] 

 

Rekultivace území je jedním z citlivých témat týkajících se brownfieldů. Důvodem je 

složité  určení ekonomického zhodnocení nákladů potřebných na sanační práce. Sanační 

technologie jsou stejně jako stavební či demoliční práce nabízeny na volném trhu, 

konkurenčním. Ceny těchto technologií by se tedy měly řídit zákony nabídky a poptávky. 

Srovnání konkrétních nákladů (investičních, provozních) je ale velice obtížné, ne-li 

nemožné a důvodem je diverzita jednotlivých lokalit. Existuje však určité sjednocení a 

upřesnění některých parametrů a podmínek. [1] 
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Tabulka č. 2: Základní podmínky 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY  

Hloubka hladiny podzemních vod 
mocnost vrstvy, která propouští a akumuluje podzemní vodu 
hydraulická propustnost 
rychlost proudění podzemní vody 

Velikost kontaminačního mraku 

Zdroj: [KADEŘÁBKOVÁ, B., PIECHA, M. Brownfields- Jak vznikají a co s nimi, C. H. 
BECK, Praha ISBN 978-80-7400-123-9, 138 s.] 

Tabulka č. 3: Doplňující podmínky 

DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY  

dostupnost lokality 

dostupnost energií 

petrografie nesaturované a saturované zóny 

plošný rozsah kontaminace 

Zóna 

objem kontamin. saturované a nesaturované zóny 

  Koncentrační profil polutantu 

Horninové charakter ohniska 

Prostředí vlastnosti polutantu (těkavost, viskozita, absorpce) 

  Biodegradovatelnost 

  celkové množství polutantů 

  pH a koncentrace rozpuštěného kyslíku 

Podzemní  redox potenciál 

Voda rozpuštěné látky 

  Tvrdost 

  koncentrace železa, manganu 

Zdroj: [KADEŘÁBKOVÁ, B., PIECHA, M. Brownfields- Jak vznikají a co s nimi, C. H. 
BECK, Praha ISBN 978-80-7400-123-9, 138 s.] 

Rekultivační fáze: [6] 

A) Přípravná fáze 

B) Provozně-technologická fáze 

C) Biologická fáze: Zemědělská rekultivace 

 Lesnické rekultivace 

 Hydrická rekultivace 
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D) Postrekultivační fáze 

Sanační technologie: [1] 

1. Technologie pro ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů, 

2. technologie čištění podzemní vody a průsakových vod, 

3. technologie čištění půdního vzduchu a vzdušnin, 

4. technologie pro ošetřování nesaturované zóny a pevných materiálů. 

2.4.2 Postup přípravy projektu regenerace BF 

Je rozdělen do šesti fází, ve kterých je podrobně rozpracován celkový plán a řešení 

celého projektu. 

1. Fáze iniciační 

Vzniká komunikace mezi obcí, městem, popř. krajem, vlastníky nemovitosti a 

developerem. Podnětem ke komunikaci je regenerace lokality z důvodů ekologických, 

estetických nebo  sociálních. Obec jedná s vlastníky o jejich představách, částečném 

podílení se na projektu, příp. prodeji nemovitosti. Poté, co se domluví obec s vlastníky, se 

dostává do popředí developer, který při komunikaci s městem začíná tvořit pracovní tým. 

Stanoví se: 

- formulace rámce projektu 

- předpokládané termíny realizace (do 5 let) 

- předpokládané náklady na přípravu území- limitní hodnoty 

- odhad nákladů na výstavbu nových objektů, příp. rekonstrukci původních objektů 

- požadavky na kvalitu projektu 

- návrh dalšího postupu- komunikační strategie, vyjasnění financování, … 

- rozhodnutí o organizačním zajištění dalších prací 

2. Fáze koncepční 

Pracovní tým jedná s vlastníky, zhodnocuje pozemek (úroveň kontaminace, únik 

metanu, provedení průzkumných prací). Zapojují se externí pracovníci, kteří zpracovávají 

varianty koncepce- technická i ekonomická proveditelnost, projednávání s orgány státní 

správy, doporučení nejlepší varianty.  
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Následuje návrh ceny pozemků, schválení varianty, která bude dále rozpracována 

z pohledu veřejnoprávního, dalšího rozvoje, návrhu veřejně prospěšných staveb, vymezení 

sanačních ploch. 

Pokud dojde k neschválení, vypracují se připomínky k dopracování, ukončí se práce 

pracovní skupiny- zhodnocení činnosti pracovní skupiny, koordinátora, předání podkladů, 

archivace. Pokud se varianta schválí, připraví se podklady pro jednání s orgány státní 

správy, s vlastníky- zajištění dokumentace k jednání o financování. Následně vzniká další 

složka a to Organizační složka pro regeneraci BF. 

3. Fáze návrhová 

Organizační složka pro regeneraci BF zajistí: 

- detailní projekt, etapizace (způsob dekontaminace, časový harmonogram) 

- vymezení zodpovědnosti mezi organizačními složkami 

- finanční rozvaha, náklady na projekt = strategie financování 

- marketingový průzkum dodavatelů, prověření nabídek, návrh na uzavření smluv 

Se všemi body je seznámeno město a vzniká Veřejná společnost pro regeneraci BF. 

4. Fáze realizační 

V této fázi je propojená Organizační složka pro regeneraci BF a Veřejná společnost 

pro regeneraci BF. Vyvíjejí společně akční plán, schvalují jej, rozpracovávají dílčí úkoly, 

stanoví časový harmonogram prací a zodpovědnost za jejich plnění. Dále se stanoví limitní 

termíny a kontrolní mechanismy. Vše je prezentováno na výstavách, konferencích, 

seminářích, atd. 

5. Fáze kompletační 

- Předání rozhodnutí příslušných orgánů, opravňujících společnost a develeopery 

k rekonstrukcím, k odstranění staveb, nové výstavbě, předání dokladů ze všech fází 

- Předání dokladů o dokončených, rozestavěných stavbách v lokalitě  

- Zhodnocení finančních požadavků na dosud nekryté akce 

- Návrh smluv o mezi veřejnou společností a developery o podmínkách nového využití, 

příp. o převodu majetku, smluv o smlouvách budoucího prodeje, pronájmu…  
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- Odsouhlasení změn oprati záměru společnosti 

Posledním krokem je uzavření smluv mezi developerem a veřejnou společností o 

podmínkách realizace záměru developera v lokalitě a účasti společnosti na jeho projektu a 

tudíž i předání veškerých dokladů, projektů, návrhů včetně záznamů z předchozích fází. 

6. Fáze ukončení 

Veřejná společnost pro regeneraci BF zhodnotí výsledky organizační složky i 

možnosti využití výsledků v dalších projektech i v rámci poradenské činnosti v ČR, 

případně i v zahraničí. 

Agentura pro regeneraci BF ukončí spolupráci s organizační složkou a zároveň 

provádí vzdělávací akce, konference, semináře, podporuje další projekty. [4] 

2.5 Způsoby financování regenerace BF 

Projekty regenerace BF lze financovat z více oblastí, jimiž jsou: 

1. Rozpočet obcí 

Existují dva způsoby, jak může obec financovat projekt. A to buď přímou investicí 

nebo založením organizace, která je zřízená obcí, kdy obec může být hlavním investorem a 

taktéž jediným nebo se může jen podílet. 

Vstup obecního rozpočtu je nutný v případě žádosti o dotace z Fondů Evropské unie, 

případně z programů čerpajícího peníze ze státního rozpočtu. 

Dalšími možnostmi, kterými může obec vlastním přičiněním podpořit stav BF jsou, 

že vytvoří organizační strukturu programu revitalizace, zajistí průzkumy rozsahu i 

charakteru postižení svých BF, poskytne konzultační a poradenskou činnost, své vlastní 

rozvojové projekty bude umísťovat do krizových území, nikoliv na GF (tím zvýší 

důvěryhodnost na BF), aktivně napomůže při majetkové konsolidaci pozemků, buď 

spoluúčasti při jejich výkupu nebo jako prostředník a garant mezi prodávajícím a 

nakupujícím atd. [4] 

2. Státní rozpočet 
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Ze státního rozpočtu lze získat finance ve formě podpory z programu- Program na 

podporu rozvoje průmyslových zón. 

Další možností je pomoc při spolufinancování v rámci iniciativy INTERREG III B 

CADSES5. 

3. Fond Evropské unie 

Možnost čerpat dotace na regeneraci bývalých průmyslových ploch prostřednictvím 

Operačních programů a jejich opatření, z Fondu soudržnosti a na základě iniciativ. 

4. Soukromé zdroje 

Mezi soukromé zdroje řadíme investory a finanční instituce. 

5. Koncept PPP 

Financování kombinované investor + veřejné zdroje 

Jako doplňující oblastí může taktéž být technické a odborné poradenství a to 

komerční i nekomerční- rozvojové agentury zastupující stát, instituce územního plánování, 

právní instituce, projektové kanceláře apod. 

Rozdělení podpory: 

a) Podle příjemce podpory 

- příjemci jsou podnikatelské subjekty majetkově neprovázané s obcemi.  

- příjemci jsou obce, města a neziskové organizace a jiné organizace majetkově 

provázané s obcemi. 

b) Podle územního omezení 

- určeno pro všechny regiony 

- určeno jen pro regiony Cíle I6 

- určeno jen pro Prahu (některé z její části) 

- pro města od 10 do 100 tis. obyvatel 

                                                 
5 Území CADSES- Evropa je pro realizaci programu Interregn III B rozdělena do 13 území. Největším a 
nejkomplexnějším z nich je území CADSES- středoevropské, jaderské, podunajské a jihovýchodní evropské 
zemí. Tento prostor zahrnuje 18 zemí. [4] 
6 Regiony na úrovni NUTS II, jejichž HDP na obyvatele měřený paritní kupní silou je menší než 75% 
průměru EU, Celá ČR- mimo Prahu. [4] 
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c) Podle určení 

- regenerace starých průmyslových ploch a jejich znovu využití 

- odstranění starých ekologických zátěží 

2.5.1 Národní rozvojový plán (NRP) 

Do oblasti financování revitalizace lze zapojit i některé z programů Národního 

rozvojového plánu. Jednatelem NRP je Ministerstvo pro místní rozvoj. V období let 2004-

2006 bylo připravena podpora 2,63 miliardy EUR. 

Zmíněnými programy jsou: 

OP Průmysl a podnikání a implicitně operační programy Rozvoj lidských zdrojů a 

Společný regionální operační program. 

Podpora: 

- Součástí priority (restrukturalizace průmyslové výrobní základny) je zlepšování 

především stávající infrastruktury pro podnikatele a investory, zaměřené zejména na 

revitalizaci a využití stávajících oblastí a objektů vyčerpaných průmyslovou činností 

- preferovaná bude transformace a restrukturalizace podniků v rizikových, tj. 

strukturálně postižených regionech, s cílem odvrátit možné negativní dopady 

nezaměstnanosti a stabilizovat životní úroveň s perspektivou jejího postupného růstu, 

- podpora budování nových průmyslových zón pouze kvůli atraktivním investorům. – 

podpora přesahující výměru 10ha, 

- upřednostnění investic do stávajících území a objektů. [2], [4] 

2.6 Náklady, nákladová mezera 

Důležitou složkou pro realizaci projektů je určení výše nákladů pomocí ekonomické 

analýzy. Výše nákladů se odvíjí od zmíněných modelů, tzv. dělení podle ekonomické 

atraktivity. 
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Obrázek č. 3: Struktura modelů 

Zdroj: [KADEŘÁBKOVÁ, B., PIECHA, M. Brownfields- Jak vznikají a co s nimi, C. H. 
BECK, Praha ISBN 978-80-7400-123-9, 138 s.] 

Níže uvedené ceny jsou vzaty jako průměrné z již dříve realizovaných projektů. Do 

těchto cen nebyly zahrnuty náklady na odstranění ekologických škod ani nákupní ceny. 

 

Tabulka č. 4: Průměrná orientační cena nákladů 

NÁKLADY CENA 

Výstavba průmyslové zóny 350 Kč/m2 

Rekonstrukce zóny 250 Kč/m2 

Výstavba výrobní haly (objektu) 2400 Kč/m2 

Rekonstrukce výrobní haly (objektu) 1550 Kč/m2 

Zdroj: [KADEŘÁBKOVÁ, B., PIECHA, M. Brownfields- Jak vznikají a co s nimi, C. H. 
BECK, Praha ISBN 978-80-7400-123-9, 138 s.] 

Dostupné informace o přesných nákladech a přínosech z přestavby BF jsou omezené. 

Privátní i veřejní investoři nemohou nebo nechtějí  poskytnout transparentní informace o 

cenách nemovitostí, nákladech na jejich úpravy, ani o ziscích z nich. 

Dalším stěžujícím hlediskem je nákladnost uvolnění území od nadzemních a 

podzemních zařízení. Kontext místa může komplikovat rozvinutí staveniště. Důsledkem 

nevhodného umístění je vyšší cena, prodloužená doba realizace, změna cena realit. [2] 

Nákladová mezera 

Existuje více druhů vzorců sloužících pro účel tohoto výpočtu, zásadní rozdíl však 

spočívá většinou pouze v označení a v ohodnocení parametrů. Smyslem výpočtu je 
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stanovení tržní hodnoty nemovitosti před a po jejím zhodnocení, přičemž rozdíl těchto 

hodnot, snížený o náklady spojené s touto činností , tvoří nákladovou mezeru. [1]  

Pro přehlednost je uveden vzorec pro výpočet nákladové mezery používány 

agenturou Czechinvest. 

NM= NÚ + Nt + NV – CP    

NÚ Náklady úplatného nabytí nemovitosti (cena obvyklá) 

Nt Náklady na technickou příprav území  

NV Náklady na výstavbu či rekonstrukci nájemního objektu 

CP Cena prodejní nemovitosti průmyslové zóny (cena obvyklá) 

Pro ujasnění je třeba si vysvětlit rozdíl mezi tržní cenou objektu a obvyklou cenou 

objektu. 

Tržní cena 

Závisí na vzájemném vztahu mezi cenou a hodnotou. Nemovitost má cenu pouze 

tehdy, je-li někdo ochoten za ni zaplatit. Částka se odvíjí od hodnoty, kterou pro dotyčného 

jednotlivce nemovitost představuje a vyplývá tedy z hlavních cílů podnikání, které bude 

zájemce v rámci nemovitosti rozvíjet. Hodnota se zvyšuje pouze s růstem poptávky po 

nemovitosti v daném regionu. BF v řadě případů představují dávku rizika, protože hodnota 

u BF je mnohdy těžko vyčíslitelná. [1] 

Obvyklá cena 

Cena, která by byla dosažena při prodeji stejného nebo podobného majetku (služby) 

v obvyklém obchodním styku v tuzemsku, počítaná ke dni ocenění. V úvahu jsou přitom 

vzaty veškeré okolnosti, které mají na cenu vliv. Do její výše nejsou promítnuty jen vlivy 

mimořádných okolností trh, vlivy osobních poměru mezi prodávajícím a kupujícím ani vliv 

zvláštní obliby. [1] 
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2.7 Brownfield vs. Greenfield 

2.7.1 Definice greenfield 

V překladu tzv. „zelená louka“ 

Území, které nebylo doposud zastavěno a je využíváno jako přírodní plocha, např. 

k zemědělské činnosti. 

Zájmy investorů se ve větší míře upínají právě k greenfieldům. Důvodem bývá menší 

technická, časová a finanční náročnost oproti brownfieldům. BF je často spojena 

s rekultivací, která na GF není potřebná. 

2.7.2 Nevýhody greenfield 

Greenfieldy jsou většinou lokalizovány na okrajích měst či mimo ně. Tady nastává 

problém s inženýrskými sítěmi a dopravní infrastrukturou. 

Další nevýhodou je fakt, že při stavbách na greenfieldech se město rozšiřuje, zaobírá 

se zemědělská půda a brownfieldy zůstávají opuštěné, což negativně působí na celkový 

socioekonomický vzhled města. Možným rizikem může být výstavba bytů na 

greenfieldech. Toto riziko spočívá v tom, že mnohdy neuvažují o celkových požadavcích 

obyvatel. Obyvatele mají potřeby s místem spojené a to: parkoviště, obchody, dětská 

hřiště, atd. 

2.8 Národní databáze BF 

Moravskoslezský kraj jako první v České republice podpořil vznik profesionálního 

týmu pro řešení postižených a devastovaných lokalit. 

Databáze nabízí lokality připravené pro plány domácích i zahraničních investorů. 

Pomáhá na jedné straně vracet život na území, která člověk využil a pak opustil, a na straně 

druhé také zjednodušuje investorům práci s výběrem nejvhodnějšího místa pro podnikání v 

ČR. Hlavním podkladem databáze je Vyhledávací studie, na kterou navazuje Národní 

strategie regenerace brownfieldů. Práce na ni trvaly 2 roky. Provozovatelem Národní 

databáze BF je společnost CzechInvest. [7] 

Databáze je volně přístupná veřejnosti a lze do ní nahlédnout v elektronické podobě: 

www.brownfieldy.cz 
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Struktura informací v dokumentech: [4] 

1. Identifikace plochy 

Adresa, katastrální území, adresa původního i současného vlastníka. 

2. Charakteristika plochy 

Základní charakteristiky z katastru nemovitostí- výměra, druh pozemku, informace o 

původním využití.  

Údaje o chráněných veřejných zájmech vztahujících se k lokalitě, tzn. funkční využití, 

památkové zóny, CHKO, biocentra, ochranná pásma dle stavebního zákona atd. 

3. Vztah plochy k okolí 

Důležitý bod pro práci s hodnotícími modely budoucího využití. 

- kategorie okolních pozemků na základě rekognoskace terénu 

- kategorie okolních pozemků dle informací z územního plánu 

4. Vztah lokality k infrastruktuře v okolí 

Dopravní infrastruktura- zda je pozemek napojen na rychlostní, sběrnou nebo 

obslužnou komunikaci, popř. možné napojení, jaká je vzdálenost MHD, železnice, 

letiště, jaká je vzdálenost od centra atd. 

Inženýrské sítě- zásobování elektrickou energií,vzdálenost či existence plynovodu, 

tepelné sítě, kanalizace, vodovodu, telekomunikace. 

5. Ekologické zatížení lokality 

Z důvodu zachování kvalitní vypovídací schopnosti se u toho bodu využije pojmu limit 

kontaminace.  Jde o přesné určení rozsahu kontaminace plošné a hloubkové. Kritéria, 

podle kterých je posuzováno znečištění, jsou limitní koncentrace chemických látek 

v zemině a podzemní vodě.  Porovnání hodnot koncentrací zjištěných při průzkumu 

znečištění s těmito kritérii umožňuje orientačně posoudit úroveň znečištění a zařadit 

znečištění podle jeho závažnosti. Důležitou roli hraje způsob využití BF. 

6. Objekty na ploše 

Počet objektů, množství zastavěné plochy, jsou-li objekty chráněny památkovou péčí. 
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7. Informace o dokumentech 

Výsledný efekt je výběr optimálního využití. Národní databáze brownfieldů 

podporuje investice v oblasti podnikání, bydlení, zábavních aktivit. Pomocí regenerace se 

tyto oblasti nejen stávají přitažlivými pro okolí, ale prospívají životnímu prostředí a jsou 

schopny soutěžit s výstavbou na zelené louce. 

K čemu databáze slouží? 

• evidenci brownfieldů na celém území ČR 

• výběru lokalit pro jejich budoucí využití a urychlení jejich regenerace 

• jako podklad pro stanovení priorit regenerace, tvorbu regeneračních programů a plánů  

• vytipování objektů pro projekty s veřejnou podporou 

• statistickým účelům 

Podle statistik společnosti CzechInvest je v současné době uvedeno 232 lokalit 

brownfieldů o celkové rozloze přes 2 000 ha. Ve srovnání k celé ČR bylo zaznamenáno  

celkem 2355 brownfieldů o rozloze zhruba 11 000 ha. 

2.9 Regionální operační program(ROP) Moravskoslezsko 

Spolupracuje zejména s veřejným sektorem nebo se subjekty založenými na 

spolupráci veřejných se soukromými. ROP podporuje regenerace BF s plánovaným 

převážným budoucím využitím pro: 

• veřejné služby 

• veřejná prostranství, zeleň 

• obchod, služby 

Mezi aktivity ROP patří: [4] 

• Projektová příprava regenerace, včetně potřebných průzkumů. 

• Podpora majetkoprávního řešení lokalit. 
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• Demolice nepoužitelných objektů a vyklizení pozemků. Odstranění ekologických 

zátěží - pouze v případě, že se nejedná o závažnou ekologickou zátěž, která spadá do 

působnosti Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP).7 

• Vybudování dopravní a technické infrastruktury 

•  Podpora sanace  

 

2.10 Finanční podpora na evropské a národní úrovni 

Na Evropské úrovni mělo, podle programu URBAN II, možnost žádat o podporu 

z fondů EU krizové území, jehož populace dosahuje nejméně 20 000, ve výjimečných 

případech 10 000 obyvatel. To by se týkalo značné části českých měst s průmyslovou 

tradicí, postižených vznikem BF. 

V rámci programu URBAN může příspěvek EU dosahovat až 50% celkových 

nákladů podle zacílení konkrétního projektu. Podmínkou je, aby celkové výdaje 

dosahovaly nejméně 500 EUR na obyvatele postiženého území. Z toho vyplývá omezenost 

počtu podpůrných zásahů, jejichž celkové množství je pro jednotlivé členské státy 

stanovováno evropskou komisí. [2] 

Dalším zdrojem jsou půjčky od Evropské investiční banky. Prostředníkem mezi EU a 

městem je Ministerstvo financí ČR. 

Na národní úrovni může být zdroji veřejné intervence programy jednotlivých ministerstev: 

Ministerstva průmyslu a obchodu: „Program na podporu průmyslových zón“, týkající se 

zastavěných, ale nevyužívaných území s nejmenší výměrou 5 ha, který dále zahrnuje 

podprogram „Revitalizace průmyslových zón“ – podpora až do výše 1 000 Kč/m2 zóny. [2] 

Ministerstvo životního prostředí- „Program regenerace urbanizované krajiny“  

          „Program péče o urbanizované prostředí“ 

Tyto programy se týkají zeleně ve vztahu k průmyslovým plochám. 

Ministerstvo vnitra- „Čistá obec“- zanedbané plochy obecně.  

                                                 
7 O závažnosti zátěže rozhodne MŽP z podkladů, které předloží žadatel, před žádostí o financování z ROP. 
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2.11 Realizované a připravované projekty BF v MSK 

Informace poskytnuty od společnosti ARR= Agentura pro regionální rozvoj. 

Realizované projekty: 

Klient: Město Krnov 

- Projekt Kasárna Krnov (2008) - Příprava žádostí na regeneraci zóny, bývalého 

kasárenského komplexu, na občanskou a obytnou vybavenost. 

Klient: OPPZ, s.r.o. 

- Projekt Žofie (2005-2008) - Příprava žádostí na regeneraci zóny - technická a 

dopravní infrastruktura (rekonverze území černouhelného dolu na výrobní zónu) 

Klient: Město Frenštát pod Radhoštěm 

- Regenerace zóny Martinská čtvrť Frenštát pod Radhoštěm 

Klient: Obec Horní Suchá 

- Průmyslová zóna František – projekt rekonstrukce administrativní budovy č. 7 

- Regenerace bývalého černouhelného dolu František na průmyslovou zónu 

František, Horní Suchá 

- Průmyslová zóna František – Projekt výstavby objektu N1 

Připravované projekty: 

Klient: Město Nový Jičín 

- Rekonstrukce areálu bývalé továrny Philip Morris ČR a..s – Tabačka 

Stav projektu: studie 
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Obrázek č. 4: Areál bývalé továrny Philip Morris ČR a. s.- Tabačka 

Zdroj: [12] 

Klient: Město Nový Jičín 

- Revitalizace území továrny „Tonak“ na ulici Bezručova 

Stav projektu: Příprava projektu pro žádost o dotaci z ROP NUTS II - Moravskoslezsko 

 

Obrázek č. 5: Továrna Tonak- Nový Jičín  
Zdroj: [12] 
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Tabulka č. 5: Seznam brownfieldů podpořených MSK 

NÁZEV LOKALITY MÍSTO VÝMĚRA 
Důl František Horní Suchá 13,7 arů 
Důl Žofie Orlová 12,8 ha 
Důl Pokrok Petřvald 26,3 ha 
Ostrava- Hrušov Ostrava 45,5 ha 

Kasárna- Martinská čtvrť 
Frenštát pod 
Radhoštěm 2,6 ha 

Karnola Krnov Krnov 95,0 arů 
Ostrava- Hrušov II. Ostrava 33,0 ha 
Larischovy konírny Karviná Karviná 66,0 arů 
Tabačka- Nový Jičín Nový Jičín 3,2 ha 
Bývalá kasárna Bruntál Bruntál 5,7 ha 
Bývalá věznice 
Jakubčovice Jakubčovice nad Odrou 68,6 arů 
Areál Bezručova- Nový 
Jičín Nový Jičín 36,0 ha 
Výrobní zóna Závada Hlučín 36,0 ha 

Monoblok Stará Ves 
Stará Ves nad 
Ondřejnicí  16,5 ha 

Eurosport park 
Frenštát pod 
Radhoštěm 1,0 ha 

Zdroj: [http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/brownfields/default.aspx] 
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3 SWOT ANALÝZA BROWNFIELDŮ 
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 

SWOT analýza obsahuje dělení do čtyř kategorií, kterými jsou: [8] 

Strengths= silné stránky 

Weaknesses= slabé stránky 

Opportunities= příležitosti 

Threats= hrozby 

Pro vypracování SWOT analýz jsem si vybrala dle mého názoru nejaktuálnější a 

nejzajímavější brownfieldy, které se nachází v oblasti MSK.  

Těmito lokalitami jsou:  

- Chemička Hrušov 

- Nová Karolina Ostrava 

- Laguny OSTRAMO Ostrava 

Všechny tři BF patří do rozdělení dle původu mezi průmyslové. Jak již bylo uvedeno 

v předešlých kapitolách průmyslové BF představují téměř největší podíl co do BF celkově. 

Vhledem k tomu, že Moravskoslezský kraj je ze všech krajů zasažen nejvíce průmyslovou 

historii, je podíl BF v této lokalitě značný. Všechny tři zmíněné brownfieldy jsou ve stádiu 

zájmu, řešení a projektování. 

3.1 Chemička Hrušov 

Rozloha: cca 45 hektarů 

Majitel: S. P. I. Holdings 

Plocha je členěná na část po bývalé hrušovské chemičce a někdejší obytnou 

(rezidenční) zónu. 

Pozemky po chemické produkci v roce 2006 odkoupila skupina Sekyra Group a 

následně byly pozemky prodány společnosti S. P. I. Holdings.  

Ve druhé části lokality vedle sebe leží soukromé a městské pozemky, které bude nutné 

nejprve sjednotit do jediného vlastnického celku. Poté si hrušovská oblast vyžádá asi 800 

až 900 milionů korun, aby byla využitelná pro nové podnikání. [11] 
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Součástí chemických závodů je i halda, která bude buď upravena nebo odstraněna. 

Lukáš Semerák, předseda představenstva S. P. I. Holding a. s., potvrzuje, že na místě 

chemičky bude zóna určená pro logistiku a skladování, mohly by zde vzniknout objekty na 

drobnou výrobu a počítá se i s výstavbou administrativních budov. [18] 

SWOT ANALÝZA – CHEMIČKA HRUŠOV 

A) SILNÉ STRÁNKY B) SLABÉ STRÁNKY 

1. Snadná dostupnost k železnici a 

dálnici  

2. Stávající inženýrské sítě 

  

   1. Kontaminace anorganickými látkami 

   2. Lokalita nedaleko záplavové oblasti 

 

C) PŘÍLEŽITOSTI D) HROZBY 

1. Budoucí využití- vznik logistického 

centra, administrativních budov, 

objektů pro drobné podnikání, 

skladové prostory. 

2. Oživení části města- celkový rozvoj 

1. Závislost na poptávce po objektech 

2. Horší stav okolních dálnic 

 

AdA1) 

Pozitivním faktorem je možnost snadného napojení na nedalekou dálnici a železnici. 

Budoucí projekt, ve kterém se počítá s vybudováním skladových prostor může být pro 

mnoho firem lákavých z důvodu snadné dostupnosti z dálnice. 

AdB1 

Velmi kritickým aspektem, kvůli kterého byla hrušovská chemička dlouhou dobu 

nevyužívána je silná kontaminace anorganickými látkami. V minulosti došlo v objektu 

k výbuchu. Důvod nebyl s jistotou určen. 

AdB2) 

Slabou stránkou může být fakt, že lokalita se nachází v blízkosti záplavové oblasti. Proto je 

nevhodné projekty směřovat k výstavbě bytů. 
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AdC1) 

Vzhledem k omezení využitelnosti pro bytové jednotky je vhodnou příležitostí budoucí 

využití pro vznik logistického centra, administrativních budov, objektů pro drobné 

podnikání, skladové prostory. 

AdC2) 

Po realizaci projektu dojde k celkovému oživení lokality. Vyšší frekvence aut, obyvatel. 

AdD1) 

Lokalita se nachází v blízkosti oblasti záplavové zóny. V důsledku této skutečnosti je 

projekt omezen, nemohou zde být vystavěny obytné jednotky. 

AdD2) 

Vzhledem k využití objektů pro skladování může docházet k vyšší koncentraci nákladních 

aut a k přispění opotřebení místních komunikací. 

3.1.1 Shrnutí výsledků č. 1 

Výsledkem SWOT analýzy je dle mého názoru Strategie WO- převaha slabých 

stránek a příležitostí. I když je kontaminace silným negativem, stále se investorům vyplatí 

projekt zrealizovat a vybudovat na tomto místě oblast vícesměrného využití, které povede 

k efektivnosti využití lokality a jisté míry efektivnosti.   

 

3.2 Nová Karolina Ostrava 

Rozloha: 32 hekterů 

Majitel: Multi Development  

V letech 1999–2005 probíhala rozsáhlá a finančně velmi nákladná dekontaminace 

celého území. Metodou termické desorpce se podařilo vyčistit více než 500 tisíc tun 

zeminy, která byla silně kontaminována toxickými látkami a hrozilo vážné nebezpečí jejich 

proniknutí do podzemních vod. [20] 

Dekontaminace stála takřka 2 miliardy korun.  
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Hlavním záměrem je proměnit oblast Karoliny v integrální součást celoměstského 

centra tak, aby na cca třiceti hektarech (z celkové plochy území 60 ha) byla postavena nová 

dopravní a inženýrská infrastruktura, která propojí tuto lokalitu s okolní městskou 

zástavbou. Z důvodu nevyjasněných vlastnických vztahů a možné zátěže je oblast 

pomyslně rozdělena železnicí na 2 části a z toho důvodu je pro projekt Nové Karoliny 

využit poměr 32ha k výstavbě nové části města. 

Výstavba ostravské Nové Karoliny je jedním z největších městských developerských 

projektů v České republice. V první etapě vyroste na části území Nové Karoliny unikátně 

architektonicky řešené Obchodně zábavní centrum o ploše přibližně 57.000 m2, 

administrativní budova s plochou přibližně 20.000 m2, bytový dům s 200 byty i kompletní 

moderní venkovní infrastruktura včetně pěšího bulváru s novým náměstím před oběma 

zrekonstruovanými historickými objekty. První etapa představující investici přes 4mld Kč 

by měla být dokončena na jaře 2012, celý projekt je plánován zhruba na 12 let. [13] 

Celkové náklady na stavbu Nové Karoliny 15 mld. Kč. [13] 

SWOT ANALÝZA – NOVÁ KAROLINA 

A) SILNÉ STRÁNKY B) SLABÉ STRÁNKY 

1. Lokalita 

2. Zrekultivovaný brownfield 

3. Snadné napojení na MHD, 

komunikace 

1. Finanční a časová náročnost 

 

C) PŘÍLEŽITOSTI D) HROZBY 

1. Tvorba nových pracovních míst 

2. Oživení části města  

3. Zdůraznění historického kontextu 

4. Vytvoření bytových jednotek, 

obchodních center, zábavního 

centra, vysokoškolských pracovišť, 

příchod nového obyvatelstva 

5. Propojení Karoliny s Novými 

Vítkovicemi 

6. Příchod nových firem, investorů 

1. Nevhodnost projektu 

2. Ekonomická krize 
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AdA1) 

Plocha Karoliny nabývá na významu svou velikosti a centralizací v intravilánu města. 

Projektováním tak ohromné plochy vznikne část města, která dodá Ostravě novou tvář. 

AdA2) 

Projekt je realizován na již sanovaných plochách (nutnost ve srovnání se sanací jen nepříliš 

rozsáhlých průzkumů případného zbytkového zamoření či úniku metanu). Sanace byla 

provedena pomocí státního financování. 

AdA3) 

Silnou stránkou je snadné napojení na místní komunikaci a městskou hromadnou dopravu. 

V místě je možnost využití i železniční dopravy. 

AdB1) 

Projekt této velikosti vyžaduje jak časovou, tak i finanční náročnost, která ve srovnání s 

budoucím využitím skrývá jistou dávku návratnosti. Celkový projekt je plánován na zhruba 

12 let. 

AdC1) 

S vybudováním části města vzniká také možnost nových pracovních příležitostí s 

příchodem tuzemských a zahraničních firem. Projekt je potenciálně schopen značnou 

vahou snížit míru nezaměstnanosti v MSK. 

AdC2) 

Dalším přínosem Nové Karoliny je zvýšení životní úrovně obyvatel a ekonomický a 

sociální růst města. 

AdC3) 

Projekt byl koncipován s určitou výzvou zachování dvojhalí. Budoucí využití dvojhalí pro 

vzdělávací centrum- zařízení vysokých škol. 

AdC4) 
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Vytvoření bytových jednotek, obchodních center, zábavního centra, vysokoškolských 

pracovišť zajistí přísun nového obyvatestva odlišných kategorií- studenti, vědci, 

byznysmeni i veřejnost. 

AdC5) 

Dobrou příležitostí pro Novou Karolinu je budoucí přestavba Dolní oblasti Vítkovic. [20] 

Projekt zvaný Nové Vítkovice, které mají v plánu vytvořit plynulé propojení s Novou 

Karolinou. Projekt Vítkovic má taktéž podtrhnout kontext průmyslu a zachování některých 

částí jako je například plynojem, ze kterého vzniknou zasedací a konferenční místnosti. 

AdC6) 

Významným plusem je očekávaný příchod nových firem a investorů, kteří napomohou 

zvýšení hospodářské a sociální úrovně města. 

AdD1) 

Možnost plného nevyužití bytových jednotek, které jsou v projektu uvedeny. V Ostravě 

nastal velký boom staveb bytů a již některé z nich nejsou zaplněny. Nyní je využito 

přibližně jen 40% bytů. 

AdD2) 

Ekonomická krize- časové odsunutí z důvodu zastavení finančních prostředků. 

Syndikát bank ve složení Česká spořitelna, ČSOB, Hypo Investmentbank AG, KBC Bank 

poskytl syndikovaný úvěr ve výši 98 475 000 eur (cca. 2,58 mld. Kč ) společnosti New 

Karolina Shopping Center Development ze skupiny Multi Development na výstavby 

nákupního centra Nová Karolina v samém centru Ostravy. Koordinující bankou a agentem 

pro zajištění je ČSOB, agentem úvěru je Česká spořitelna.Úvěr má splatnost 5 let od 

podpisu smlouvy, podmínky zajištění jsou součástí smluvního ujednání mezi syndikátem a 

developerskou firmou. [19] 

3.2.1 Shrnutí výsledků č. 2 

Nová Karolina má mnoho pozitivních stránek, které mají také velkou váhu. 

Nejsilnější stránka je lokalita, na které bylo v minulosti provedeno odstranění ekologické 
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zátěže a tudíž svými výhodami nemá konkurenci s ostatními kraji. Usoudila jsem, že 

výsledek SWOT analýzy je roven strategii SO. S využitím všech silných stránek ve spojení 

s příležitostmi je budoucí Nová Karolina startem pro ekonomický růst celého města. 

 

3.3 Laguny OSTRAMO Ostrava 

Skládka nebezpečných odpadů z provozu regenerace minerálních olejů bývalého 

státního podniku Ostramo v Ostravě představuje jednu z největších starých ekologických 

zátěží v České republice. Odpovědností za léta neřešený problém konečného odstranění 

těchto odpadů a odstranění následků jejich ukládání na životní prostředí pověřila vláda 

České republiky v roce 1996 svým usnesením č. 626 státní podnik DIAMO. [14] 

Uzavřením smlouvy o úhradě nákladů na vypořádání ekologických závazků s 

Fondem národního majetku České republiky bylo dořešeno financování na přípravnou a 

realizační fázi sanace. Doba přípravy před zahájením sanačních prací se může zdát 

zbytečně dlouhá. Legislativní proces ovšem odpovídá významnosti ekologické zátěže. [14] 

Přípravná fáze sanace zahrnovala zpracování analýzy rizika, dokončené v roce 1999. 

Jejím cílem bylo charakterizovat existující a potenciální rizika ekologické zátěže pro zdraví 

člověka a pro životní prostředí a navrhnout potřebnou míru vyčištění území v souladu s 

jeho budoucím využitím. Na analýzu rizika navázal v roce 2001 doprůzkum tělesa skládky, 

který sloužil k získání komplexních údajů o skládce a jejím obsahu. V roce 2001 byla také 

dokončena studie proveditelnosti sanace ekologické zátěže. [14] 

3 dílčí prostory lagun a jejich kontaminace: 

- laguna R1- kašovitá fáze a tuhá fáze odpadů 

- laguna R2- kapalná, kašovitá a tuhá fáze odpadů 

- laguna R3- kapalná, kašovitá a tuhá fáze odpadů 

Mezi lagunou R1 a areálem ZACHEMO(dnes Trojek a. s.) se nachází oblast zvaná laguna 

R0. Laguna R0 obsahuje tuhé odpady překryté navážkami. 

Dále jsou v okolí lagun a jejich podloží kontaminované zeminy a hráze. 
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Sdružení Čistá Ostrava se skládá z těchto firem: 

Geosan group 

OHL ŽS 

Aquatest 

Hlavním cílem záměru ”Nápravná opatření – Laguny Ostramo” je odstranění staré 

ekologické zátěže a dosažení stavu platného dle Územního plánu města Ostravy, tj. 

rekultivace území na funkci lesa (lesopark). 

Sdružení firem Čistá Ostrava vyhrálo výběrové řízení na získalo zakázku na sanaci 

lagun za tři miliardy korun. Do konce roku 2010 má vyčistit dvě stě tisíc tun ropných kalů, 

vyrobit z nich čtyři sta tisíc tun alternativního paliva, vyčistit šest set tisíc tun zeminy a 

podzemní vody na ploše deseti hektarů. [15] 

Za celý projekt stát zaplatí 4 miliardy korun. 

 
SWOT ANALÝZA – LAGUNY OSTRAMO 

A) SILNÉ STRÁNKY B) SLABÉ STRÁNKY 

1. Již vybudovaná těsnící stěna po celém 

obvodu území 

1.    Silná dekontaminace oblasti 

2. Časová náročnost již v průběhu    

plánování projektu. 

3.    Mnoho mrtvého ptactva 

4.    Lokalita blízko sídlišť 

C) PŘÍLEŽITOSTI D) HROZBY 

Zlepšení životního prostředí 

Oživení celkového vzhledu- lesopark  

Využití zbytkového množství paliv k 

dalším, alternativním účelům 

Možnost komplikací při rekultivaci 

Vlivy ze sanace- silné pachové vlivy v 

ovzduší 

Ohrožení ptactva 

Potenciální ohrožení dětí  
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AdA1) 

V areálu je vybudovaná těsnící stěna po celém obvodu území. Silnou výhodou je zajištění 

bezpečnosti při rekultivaci. Z důvodu těsnící stěny výšky 5 metrů, která byla vybudována v 

90. letech je zajištěno, že případné škodliviny nebudou prosakovat do spodních vod. 

AdB1) 

Ohromná dekontaminace oblasti. Důvodem silného zamoření, nad kterým zůstává rozum 

stát, je bezohlednost a nezodpovědnost nad budoucími následky. Do této oblasti se vyvážel 

veškerý zbytkový a odpadní materiál, který díky svému spojení způsobil chemické složení 

silně ohrožující životní prostředí. 

AdB2) 

Plánování bylo způsobeno kritériem, aby bylo možno zbytkové palivo znovu využít. 

AdB3) 

Během několika let zde zahynulo mnoho labutí. Proč se tomu tak stalo je jednoduše 

vysvětlitelné. Labutě reagovaly na lesknoucí se hladinu, jakmile dosedly, slepily se jim 

křídla. Snaha labutí si křídla zobákem vyčistit způsobila, že toxické látky se dostaly 

labutím do těla a okamžitě se otrávily. Pokud neumřely hned, umíraly pomalou smrtí, kdy 

je tíha olejů, maziv, paliv, … táhla pod hladinu až z ¾ jejich těl. Ochránci zvířat byli 

nuceni provést odstřely těchto ptáků, aby ukončili jejich trápení. Co by látky způsobily 

člověku je zřejmé. 

AdB4) 

Vnímáním slabé stránky je i fakt, že se brownfield nachází v blízkosti sídlišť. 

AdC1) 

Ohromnou příležitostí a také nutností je zlepšení životního prostředí v této lokalitě. 

AdC2) 

V budoucnu má na místě dnešních lagun vzniknout lesopark. 
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AdC3) 

Znovuvyužití zbytkových forem, které se na daném místě nachází na alternativní formu 

paliva, která se bude používat v elektrárnách u nás, ale i v sousedním Polsku. V ČR 

prozatím nejsou zaopatřena veškerá povolení. 

AdD1) 

Možností hrozby je neočekávané zjištění širšího zamoření. V místě jsou mimo kapalných 

látek taktéž látky pevné, které se mohou nacházet v půdních vrstvách. 

AdD2) 

I když odstranění kontaminace je velký vysvobozením, bude přinášet i negativní vlivy do 

ovzduší. Místní obyvatelstvo v rozmezí několika let ucítí kyselé pachové vjemy. 

AdD3) 

DIAMO sice přijala opatření k zamezení náletů ptáků, ale ochránci zvířat apelují na 

nesprávné používání. Součástí opatření jsou například nahrávky zvuků ptáků, štěkot psů, 

profily létajících orlů, používání hlídacích psů v objektu. 

AdD4) 

Potenciální ohrožení dětí vyplývá z bodu AdD3, jelikož objekt není dostatečně zabezpečen 

k zamezení vniknutí. 

3.3.1 Shrnutí výsledků č. 3 

Vzhledem k situaci na lagunách lze usoudit, že je nutné tuto situaci řešit z důvodů 

vlivných negativních stránek. Místo již dlouhá léta trápí město a hlavním předmětem tedy 

není podnikatelská činnost. Výsledkem vypracované SWOT analýzy je Strategie WT, 

množství slabých stránek a hrozeb, které je nutno odstranit. Mé rozhodnutím pro Strategii 

WT není jen množství slabých stránek a hrozeb, ale hlavně jejich váha. 
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3.4 Srovnání výsledků č. 1, 2, 3 

Výsledek č. 1: WO (slabé stránky, příležitosti) 

Výsledek č. 2: SO (silné stránky, příležitosti) 

Výsledek č. 3: WT (slabé stránky, hrozby) 

Podle výsledků můžeme říci, že nezáleží na původu vzniku brownfieldů. Všechny tři 

BF řadíme mezi průmyslové, takže můžeme s jistotou říci, že trpí/ trpěly ekologickou 

zátěží. Rozhodujícím stupněm je tedy lokalizace, velikost území, stádium zamoření a 

představa budoucího využití. 
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4 NÁVRH A DOPORUČENÍ 

Vhodnost zakotvení následujících úprav: 

- povinnost stavebních úřadů evidovat a trvale sledovat situaci ve vývoji BF podle 

jednotných pravidel, 

- zavést a spravovat evidenci ekologických zátěží a eventuálních sanací, nejlépe v rámci 

katastru nemovitostí, 

- stanovit, aby součástí kupní smlouvy o převodu nemovitostí s industriální minulostí 

byla dokumentace o rozsahu a náročnosti případného ekologického poškození, 

- jasně vymezit odpovědnosti za odstranění ekologických škod v rámci konkurzu či 

likvidace podniku a omezit další odpovědnosti nových nabyvatelů vzhledem k již 

provedenému ekologickém čištění, 

- umožnit vznik pojišťovacích produktů pokrývajících rizika investování do BF zejména 

z hlediska odpovědnosti za dodatečně zjištěné ekologické zátěže, 

- daňově znevýhodnit výstavbu na GF a získanými prostředky podporovat revitalizaci na 

BF, 

- zavést daňové pobídky pro přímé investory do BF, 

- přizpůsobit daň z nemovitostí úrovni EU a tak vyvíjet tlak na majitele nehospodárně 

užívaných území, aby je raději nabídli trhu. [2] 

Některé z těchto úprav již existují v řadě států EU. 
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5 ZÁVĚR 

Moravskoslezský kraj si uvědomuje tíhu svých brownfieldů, a proto se rozhodl udělat 

jeden z významných kroků. Statutární město Ostrava se stalo v říjnu 2008 oficiálně 

partnerem významného mezinárodního projektu „ACT4PPP – Transnational Action for 

Public Private Partnership“ (ACT4PPP), jehož hlavní myšlenkou je využití modelu PPP 

(spolupráce soukromého a veřejného sektoru) jako inovativního a efektivního nástroje 

zejména pro realizaci projektů revitalizace brownfieldů. Cílem projektu je představit model 

PPP jako strategický nástroj pro zapojení soukromých investorů do procesu územního 

rozvoje v místě, kde veřejný sektor potřebuje mobilizovat soukromý kapitál v souvislosti 

s aktivitami, které jsou ve veřejném zájmu, ale zároveň mohou být ekonomicky zajímavé 

rovněž pro soukromý sektor. [22] 

Zájem problematiku brownfieldů řešit potvrzuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

které vyčlenilo na financování brownfieldů pro celou ČR 134,681 miliardy korun, zvláště 

pro Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko – 8,317 miliardy korun. 

Moravskoslezský kraj se snaží přispět k řešení problematiky brownfields také vhodně 

nastaveným systémem podpory předprojektové a projektové přípravy z rozpočtu kraje. 

V bakalářské práci jsem se snažila vycházet z aktuálních zdrojů. V knižní literatuře je 

mnoho informací, které se postupem času změnily. Důvodem je příliv investorů do 

Moravskoslezského kraje a větší zájem měst problematiku řešit. Proto jsem většinu 

aktuálních informací čerpala z internetových zdrojů.  

Zjistila jsem, že výhody výstavby pro investory na greenfieldech jsou patrné, avšak 

pro město nežádoucí. V dnešní době dochází k úbytku těchto míst a města se snaží zamezit 

výstavbám na greenfieldech a podpořit výstavby na brownfieldech například pomocí 

zmíněného konceptu PPP. Skutečnou hrozbou je poměr vlastnictví, společnost CzechInvest 

uvádí, že více než ¾ brownfieldů jsou v soukromém vlastnictví a mnohdy bývá domluva 

s vlastníky složitá, ne-li nemožná. Celkový počet brownfieldů v Moravskoslezském kraji 

přesahuje 1300 o celkové rozloze 43 km2, což je rozloha srovnatelná s plochou Lipenské 

přehrady. 
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Pro vypracování SWOT analýzy jsem se zaměřila na tři aktuální oblasti- Chemičku 

Hrušov, Novou Karolinu a Laguny Ostramo. Snažila jsem vystihnout hlavní podstatu 

těchto brownfieldů ze získaných podkladů. I když se o brownfieldech obecně mluví ve 

velké míře, neochota a neznalost při získávání podrobnějších informací byla značná.  

Závěrem bych chtěla podotknout, že brownfieldy v sobě skrývají potenciál a je na 

investorech, jak na něj budou nahlížet. To, co je pro někoho příležitost, pro jiné může 

představovat hrozbu.  
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