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Následující strany práce uvádějí podnětné přílohy doplňující, vysvětlující nebo rozšiřující 
téma disertační práce. Jsou to: 

• Případová studie: Přístupy k řešení problematiky brownfields v německém Lipsku, 
• Případová studie: Oblasti obnovy v Berlíně, 
• Případová studie: Inventarizace brownfields v rámci výzkumného projektu 

brownfields pro veřejnou správu,
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1.Případová studie: Přístupy k řešení 
problematiky brownfields v německém 

Lipsku

1.1.Pozadí problému
V Německu je odhadováno 128,000 ha brownfields jen v kontextu urbanizovaných území. I 
přesto se denně zastaví 73 ha zelené louky (Grimski, 2005). Německá vláda si proto dala v 
roce 2002, ve strategii udržitelného rozvoje Perspektiven für Deutschland, konkrétní 
politický cíl: snížení spotřeby zelené louky na 30 ha denně do roku 2020. Tímto se využití 
území definitivně dostalo do politické agendy spolkové vlády.

V Německu se problematiky brownfields speciálně dotýkají kapitoly ve Stavebním zákoně 
(Baugesetzbuch), zákoně o územním plánování (Raumordnungsgesetz) a jelikož se jedná o 
federaci, tak také jednotlivé zákony v různých zemích. 

Evropská unie považuje územní plánování za individuální záležitost členských států. Tlak na 
snížení spotřeby přírodních ploch je realizován přes ochranu životního prostředí (ochrana 
půdy, vody). Avšak v komentářích k připravované Urban Develepment Strategy se již objevil 
návrh na Land Use Directive, která by i územní plánování a využití území zastřešila 
celoevropskou legislativou. 

1.2.Okolí města - Sasko
Života ve městě se dotýkají také revitalizace rozsáhlé dříve těžebně-průmyslové oblasti na 
jihu od města . Jedná se o oblast, o kterou Německo v období III. říše chtělo postavit svou 
energetickou nezávislost. Doly a výsypky, těžební prostory, koksárny, provozy chemického a 
petrochemického průmyslu se nachází v oblasti, která celkem zahrnuje 530km2. Sama 
revitalizace povrchových dolů metodou postupného zaplavování vytvoří vodní hladiny o 
celkové ploše okolo 70 km2.
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Obrázek 1.1: Oblast symbolicky zvaná Neu See  
Land Zdroj:WILL Wirtschaftförderung Leipziger  
Land GmbH, www.will-gmbh.de navštíveno 2006

V městské části Mark-Kleeberg bylo z původního povrchového dolu zaplavením vytvořeno 
jezero, které je od roku 2000 přístupné veřejnosti. Nabízí se občanům a místním komunitám 
přístavem, umělou pláží, zázemím pro potápění, windsurfingem,hřištěm pro plážový volejbal 
a dalšími sportovní aktivitami. Parkoviště pro osobní automobily bylo plánovaně zbudováno 
ve velké vzdálenosti tak, aby lidé byli motivování maximálně využívat autobusovou a 
cyklistickou dopravu. Po několika letech se ale jednak ukazuje, že nahradit přirozenou pláž 
není reálné a že uměle vytvořený pískový povrch potřebuje pravidelnou údržbu. 

Obrázek 1.2: Nové Cospuden See Zdroj: www.cospuden.de  
eingetretten 2006

1.3.Město Leipzig
Město Leipzig bylo zasaženo drastickými demografickými a strukturálními změnami. Mezi 
roky 1989 a 1996 bylo ztraceno 90000 pracovních míst v průmyslu. Migrace z města se 
zastavila teprve v roce 1999 a ve městě chybělo až 100000 lidí. V současné době je počet 
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obyvatel okolo 500,000.

Obrázek 1.3: Důvody migrace z města Lipska. Zdroj:WILL 
Wirtschaftförderung Leipziger Land GmbH, www.will-
gmbh.de navštíveno2006
 

Obrázek 1.4: Opuštěné průmyslové budovy v Lipsku, Foto  
Jan Votoček 2006

 

1.4.EXPO 2000
V rámci projektu EXPO 2000 byla ve městě Leipzig postupně revitalizována rozsáhlá, 
původně průmyslová oblast. V této oblasti se nacházely: překladiště, tiskárny, výrobny, sklady 
a další provozy. Regenerace hlavní budovy překladiště byla navržena jako adaptace 
původních železobetonových konstrukcí pro nové využití pro občanskou vybavenost. S 
lákavým výhledem na kanál, vlastním molem a citlivým vsazením skleněných prvků do 
původních konstrukcí byla tato regenerace oceněna architektonickou cenou města. 
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Obrázek 1.5: Expo Area, Zdroj: www.leipzig.de  
eingetretten 2006

V

Obrázek 1.6: Restaurace v původni průmyslové 
budově, sanace byla provedena v rámci příprav na 
EXPO 2000, oceněna architektonickou cenou města,  
Foto Jan Votoček 2006
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1.5.Bez developera 

Obrázek 1.7: Pro funknčnost nových revitalizovaných 
ploch veřejných prostranství a občanské vybavenosti je  
nezbytné dobře navrhnout komunikační prvky jako jsou 
mosty, schodiště, průchody a lávky. Foto Jan Votoček  
2006
Město Lipsko je v přístupu k regeneraci brownfields na svém území velmi flexibilní. Mnoho 
projektů bylo realizováno ve spolupráci s architektonickou kanceláří „Projektgruppe Stadt 
und Entwicklung“, která se věnuje nekomerčním regeneracím od poloviny devadesátých let. 
Pro příklad si uveďme projekt sociálního bydlení, kde město zafinancovalo projekt, 
management a stavební dozor přestavby brownfields. Tím byly sníženy náklady a na bydlení 
si tak mohly dosáhnout i finančně slabší rodiny. 
 

1.6.Minimální zabezpečení
Pro objekty, které nemají využití a jejich majitelé jsou schopni je zabezpečit, je potřebná 
minimální investice: zazdění oken a dveří (většinou v prvním patře) a v lepším případě i 
opravení střechy. Alternativně byla v posledních letech vyzkoušena koncepce „Opečuj za 
střechu nad hlavou“, kde město dovolilo squatterům bydlet v některých budovách pouze za 
proud, výměnou za drobnou údržbu (Uwe Ferber, Projektgruppe Stadt und Entwicklung“, 
Exkurze během Workshopu SynWin, UFZ, 2009i). Praxe ukázala, že takto zabydlený dům je 
bezpečnější a squaterům to dává pocit sounáležitosti s městem a užitečnosti. 
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Obrázek 1.8: Zabezpečení spodních pater zazděním

1.7.Podpora komunit
Díky dobré spolupráci mezi jednotlivými odbory města se podařilo uvést v život koncepci,  v 
rámci které komunita mladých alternativních lidí dostala k rekonstrukci nemovitost, která by 
jinak byla nejpravděpodobněji nadál brownfields Obrázek 1.9. Stejně tak jako v předchozím 
odstavci přináší to výhody oběma stranám, městu bezpečnost, regeneraci jednoho brownfields 
a komunitě misi, odpovědnost a pocit smysluplnosti. 

VII

Obrázek 1.9: Regenerace komunitou,  
fotografie pořízena i přes výhrady 
alternativců na střeše, Foto: Rostislav  
Valica, 2006



Přílohy disertační práce - případové studie

1.8.Dočasné využití
Obrázek 1.10 je příkladem dočasného využití prostranství vzniklého demolicí brownfields. 
Jedná se o levnou alternativu pro pozemky bez budov, které by jinak byly nevyužity. Pokud 
lokalita, stav trhu a zájem investorů není dostatečný, je tzv. dočasné využití cestou, jak udělat 
pozemku reklamu a zároveň k němu pozitivněji nachýlit veřejnost. Zároveň se také pozemek 
stává bezpečnějším a dokud se nenajde finální investor, slouží,  jak tomu je v tomto 
konkrétním případě, jako veřejné prostranství a zároveň místo, kde mohou umělci a 
environmentální designeři realizovat svoje nápady. 

Obrázek 1.10: Temporary use - dočasné využití,  
Foto Jan Votoček 2006

1.9.Vlečky
Urbanistické řešení průmyslových čtvrtí bylo v Lipsku velmi dobře promyšleno. Základní 
dispozice byla ulice-vlečka-ulice. Vzhledem k tomu, že je využití železniční dopravy v 
souvislosti se zásadními změnami v našich městech velmi malé, byla kolejiště vleček 
vytrhána a vzniklé koridory dedikovány pěší a cyklistické dopravě Obrázek 1.11. Dělá se to 
také ve velkém např. V Rakousku, kde byly nepotřebné regionální tratě transformovány do 
sítě cyklostezek. Drážní budovy byly přestaveny na nutnou infrastrukturu – na cyklistické 
hotely, hostely, restaurace, půjčovny a servisní stanice. Výškový profil tratí je pro cyklistickou 
dopravu jako stvořený. 
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Obrázek 1.11: Potenciál původních vleček,  
Foto Jan Votoček, Lipsko 2006

1.10.Park v Reudnitz
Strategickým prvkem rozvoje města je budování veřejných prostranství. Zkušenost ukazuje, 
že veřejná investice tohoto druhu zvyšuje cenu okolních pozemků a nemovitostí a zelená 
plochá okamžitě iniciuje zájem trhu o celou oblast. Náklady na vybudování veřejného 
parkového prostranství se pohybují mezi 40-100€ / m2. Jedním ze známých příkladů v Lipsku 
je ve čtvrti Reudnitz, kde se nacházelo rozsáhlé nádraží, tiskárny a další provozy. Lokalita je 
necelé 2km od centra města a má rozlohu okolo 5ha. Parkem prochází cyklistická stezka, jsou 
v něm dětská a sportovní hřiště. Park byl zapojen do systému zeleně ve městě Obrázek 1.12. 
Město vyhrálo tímto počinem v roce 2002 II European Prize for Urban Public Space 
udělovanou Centre de Cultura Contemporânia de Barcelona. Regenerace brownfields je vždy 
během na dlouhou trať, což ilustruje následující tabulka ( URGE urban green environment 
http://www.urge-project.ufz.de/leipzig/leipzig1.htm,navštíveno 2006): 

1994 Beginning of the project "Ostraum-Projekt"*, including the former station Eilenburger 
Bahnhof, with it's partial objective to develop a green finger from the city center down to the 
boroughs

1994/95 Definition of the development area Reudnitz
1995 International planning seminar
1995 Superior framework
1997 Complementary redevelopment objectives

1997/98 Landscape architectural competition
2000 Definition of the development plan for the district park Reudnitz
2001 Inauguration of the district park Reudnitz

IX
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Obrázek 1.12: Systém zelených koridorů ve městě Lipsku, Zdroj: URGE - Urban 
Green Environment

Obrázek 1.13: Průběh regenerace, Zdroj www.leipzig.de, navštíveno 2006
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Obrázek 1.14: Projekt regenerace, Zdroj www.leipzig.de, navštíveno 2006

XI

Obrázek 1.15: Realizovaná regenerace, Foto Jan Votoček, 2006
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1.11.Regenerace hlavního nádraží
Hlavní nádraží  v Lipsku je také příkladem úspěšné revitalizace. De facto také patřilo do 
kategorie brownfields, jelikož bylo z obrovské části nevyužito. Díky zajímavému projektu se 
podařilo budovu hlavního nádraží proměnit v živé centrum, s obchody, kavárnami, 
restauracemi a dalšími službamiObrázek 1.16. Klíčovým elementem je tunel propojující 
podzemní patro nádražního komplexu přímo s pěší zónou z hlavního lipského náměstí. V 
současné době (2010) je dokončován vlakový tunel, který zkrátí výjezd na jih z původně 
jednosměrného nádraží o celých dvacet minut. 

Obrázek 1.16: Hlavní nádraží v Lipsku, Foto Jan Votoček 2006

1.12.Věznice
 Nepotřebný objekt věznice byl přestaven na drobné dílny, ateliéry a kanceláře Obrázek 1.17. 
Objekt je dobře situován, ale nepodařilo se pozbýt jeho ponuré historie. Navíc v něm nejsou 
výtahy, což komplikuje pronajímání prostor ve vyšších patrech. 
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Obrázek 1.17: Regenerovaná věznice, Foto Jan Votoček 2006
Zdroje:

• Exkurze do města Lipska pod vedením Uweho Ferbera, Projektgruppe Stadt und Entwicklung, při 
příležitosti Workshopu Projektu SynWin – UFZ, 06/2009

• 24. Bericht úber die Vorbereitung und Durchfúhrung der Stadterneuerung, Abgeordnetenhaus Berlin, 
21.03.2005

• Jahn Mack & Partner, Architektur und Stadtplannung, Motzstraße 60, Berlin
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2.Případová Studie: Oblasti obnovy 
v Berlíně

Berlín je jedním ze 3 městských států německé federace. Je řízen senátem a rozdělen na 12 
městských částí. Berlín je tradičně město s více centry a programy. 

S regenerací města se začalo v bývalém západním Berlíně již v roce 1972 a do roku 1985 bylo 
v rámci 1. a 2. programu celkem vyhlášeno 38 Oblastí obnovy, které byly postupně ukončeny 
do roku 2004. Postupně se aktivita stále více přesouvala do bývalého východního Berlína. V 
roce 2006 bylo ve městě dokončováno 22 „Oblastí obnovy“, z nichž pouze 3 ležely v jeho 
původně západní části. Velikosti Oblastí obnovy jsou většinou mezi 30-60 hektary. 
Zmíněných 22 oblastí zahrnovalo 800ha, 5700 parcel, 80000 bytových jednotek. 
Na začátku 3. celoberlinského programu obnovy v devadesátých letech bylo na základě 
špatného stavu bytů a obrovského množství bytových brownfields rozhodnuto o uvolnění 
velkých finančních prostředků, aby byl tento stav změněn a město se mohlo prezentovat 
příjemnými možnostmi pro bydlení a život. Dosažené výsledky jsou velmi dobré. Například 
během deseti let bylo do roku 2003 obnoveno okolo 41000 bytů, tedy více než polovina v 
Oblastech obnovy. V některých Oblastech obnovy blíže centra to bylo i více než 70 procent. 
Tento výsledek převyšuje 16600 obnovených bytů v rámci 1. a 2. programu obnovy. V těchto 
programech se hlavní náplní stalo bourání a výstavba, bylo postaveno 22000 nových bytů. 

Opravdové zvýšení kvality životního prostředí ve městech bylo dosaženo díky výstavbě a 
obnově celkem 67 000 m² hřišť a 200 000 m² parků či veřejných prostranství.

V Oblastech obnovy trvale roste počet obyvatel, průměrně o 8,5 %, ve východních oblastech 
o 10% , i když populace v Berlíně celkově stagnuje. Pozitivně se také opatření projevila na 
brownfields v bytové výstavbě. Počet prázdných bytů trvale klesá. 

Některé starší programy, které zahrnovaly vykoupení množství budov a pozemků, realizaci 
opatření a zpětný prodej, jsou dnes finančně naprosto nedostupné a také přežité, jelikož tato 
část rozvoje přísluší soukromému trhu. Podpora vlastníků obytných domů v Berlíně zašla i tak 
daleko, že v současné době je velký převis nabídky bydlení nad poptávkou (2005). Cíle a 
náklady programů prošly v roce 2002 až 2003 revizí a nejen vzhledem k nedostatku financí, 
ale i na základě dobrých dosažených efektů, bylo rozhodnuto o orientaci především na 
sociální infrastrukturu. Největší váhu mají v současné době projekty týkající se škol a školek. 
Stručně lze říci, že město Berlín šetří. Podporovány jsou především projekty, které jsou 
motorem pro obnovu celé okolní oblasti. Byla přijata definice nejdůležitější infrastruktury a 
požadavků na okolí bydlení. Celková zbývající částka pro dosažení cílů opatření byla v roce 
2006 snížena na částka 2,371 Mio. €, což je o 1,279 Mio. € oproti původně odhadovaným 
3,650 Mio. € (v těchto částkách není obnova bytů, obsahují pouze infrastrukturu a veřejná 
prostranství). 

Pro příklad si uveďme, že město Berlín přispělo zatím na obnovu bytů v rámci posledních 22 
Oblastí obnovy částkou 887 Mio. €. Do roku 2003 bylo ze 79000 bytů opraveno přes 41000. 
Z nich bylo přes 28000 opraveno celkově a přes 60% těchto celkových oprav dostalo veřejnou 
podporu. 
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Graf 2.1: Graf nákladů (neobsahuje výdaje na obnovu bytových jednotek), Zdroj 24. Bericht

Financování Oblastí obnovy je společné. Prostředky spolkové vlády dosahují od 33,5 do 50%. 
Další procenta jsou rozdělena mezi spolkové státy a místní vlády. V letech 2000-2006 jsou 
použity prostředky ze strukturálních fondů EU, cíl 1 – Podpora zaostávajících regionů.. 
V tomto případě bylo dělení následující: 75% EU, 8% federální rozpočet a 17% rozpočet 
příslušného spolkového státu. Nejdůležitější je, že tyto veřejné peníze aktivují množství 
soukromého kapitálu. Např. níže uvedený graf financování obnovy bytů v Oblasti obnovy 
Pankow Wollankstrasse ukazuje, že v této oblasti byla více než polovina bytů obnovena ze 
soukromých peněz. Podpůrný program na zateplení, který dotoval každý m2 střechy 30€ a 
vyžadoval udělení zakázek firmám, které spolupracují s pracovním úřadem v roce 2002 a 
2003 veřejnou investicí 5,3 Mio €, aktivoval soukromý kapitál ve výši 24,2 Mio €.ii
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Graf 2.2: Rozložení financování, Zdroj 24. Berichtii

Příklad „Oblasti obnovy“ ve čtvrti Pankow, Berlín
Sanierungsgebiet Pankow Wollankstrasse
Rozsah: 68 ha. 4000 bytových jednotek, 
Příprava: 1992-1994
Realizace: 1994- 2010
Projekce: Jahn-Mackiii

Pankow se nachází v severní části bývalého Východního Berlína a historicky byl hlavně 
rezidenční zejména dělnickou čtvrtí. Řešená oblast se nalézá v jeho středu, kde se nachází 
množství historicky a kulturně hodnotných nemovitostí. Oblast je velmi dobře pokryta 
veřejnou dopravou a má rychlé napojení na střed města a má kvalitní městskou zeleň.
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Obrázek 2.1: Plán Oblasti obnovy, Zdroj: Jahn-Mackiii, 2006

 Hlavním cílem opatření bylo udržet na území obchodní aktivity a pro oblast typický mix 
ploch pro bydlení a podnikání. Pro nepoužité, ladem ležící pozemky, by mělo být nalezeno 
vhodné smíšené využití a měla být obnovena a dobudována sociální infrastruktura. 
V hlučných místech bylo možné zaměnit první a druhé patro určené k bydlení na kanceláře a 
obchody.

Obrázek 2.2: Centrum Pankowa, vlevo nové 
Rathauscenter Foto: Jahn-Mackiii 2006 

Finanční prostředky přišly z rozpočtu místní vlády v Pankowě, spolkového státu Berlín a 
Německé spolkové republiky. Z financí Evropské unie do roku 2006 byly v této Oblasti 
obnovy zrealizovány pouze 3 projekty.
Vlastníci mohli s pomocí programových peněz přicházejících v ročních balících rekonstruovat 
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své budovy a nájem zůstal na snesitelné úrovni. Více než třetina bytů obnovovaných bytů byla 
podpořena veřejnými finančními prostředky. Do roku 2003 bylo postaveno 587 nových 
bytových jednotek, poté se nová výstavba ve čtvrti snížila. Všichni nájemci mají právo po 
rekonstrukci zůstat.

Obrázek 2.3: Přehled financování rekonstrukcí v Oblasti obnovy, Zdroj  
Jahn-Mackiii, 2006  

1 

V Oblasti obnovy Pankow se nacházelo několik volných (rozumějme vybombardovaných) 
pozemků, prázdné nákupní středisko, bývalé továrny( především rozsáhlá sladovna, výrobna 
keramiky cigaretovna) a množství historicky cenných, ale hodně vybydlených obytných 
domů. Postupně krok za krokem a s cílenou veřejnou peněžní, ale také nepeněžní podporou se 
tvář čtvrtě mění z místa, které bylo neatraktivní v atraktivní a žádané městské prostředí.
Populace narostla mezi léty 1992 a 2004 z 6.044 na 7039 obyvatel, což je nárůst o 16,5%. Do 
Pankowa se stěhují rodiny s dětmi. Důvodem je také dostateční množství zelených ploch a 
dobrá dopravní dostupnost a klidnost oblasti. Není to ale jen růžová cesta, aspirace a 
představy často neodpovídají tomu, co je trh schopen za daných podmínek akceptovat. 
Příkladem je velmi atraktivní objekt sladovny, kde bylo zpracováno hned několik projektů. 
Postupně se v nich však snižoval výhled na návratnost využití až na minimum. I když bylo na 
projektovou přípravu vynaloženo více než milion €, areál dodnes čeká na využití. Je to také 
proto, že v sousední čtvrti byli rychlejší a ve „své“ sladovně realizovali obdobný kulturní 
projekt, který byl pankovské sladovně přímou konkurencí. V další budově pod památkovou 
ochranou, Cigaretovně, se zatím také nic neděje, i když zde uspořádali studenti architektury 
výstavu. Ani projekt, který by částečně využil pozemky po keramičce ,nebyl ještě zrealizován, 
neboť majitel trvá na prodeji areálu jako celku. Co se zatím ale podařilo, je příprava tohoto 
pozemku. Byla totiž odstraněna většina rozpadlých provozních budov.  
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Rozdělení bytů podle financování oprav, stav k 31.12.2004, 
celkem 2078 bytů
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Obrázek 2.4: Sladovna, Zdroj: Jahn-Mackiii, 2006

Obrázek 2.5: Továrna na keramiku, Foto Eva 
Kolářová, ČVUT Praha, 2006
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Obrázek 2.6: Cigaretovna, Foto Eva Kolářová, ČVUT Praha,  
2006

Komplex kanceláří a obchodů Rathauscenter, který stojí na bývalém parkovišti, byl tak 
úspěšný, že se začalo jednat o jeho rozšíření na proluku přímo na hlavní ulici a výstavba byla 
plánována na rok 2006. Dalším příkladem realizace výstavby na brownfields byl komplex 
nových obytných budov, a zejména několik projektů seniorského bydlení, které využily ve 
svém marketingu atributy zvýšené kvality životního prostředí a množství zeleně a služeb, 
které se „nacházejí v současné pankowské „Oblasti obnovy“. 
V oblasti dopravy byly aplikovány prvky pro zklidnění dopravy, zóny 30 km/h, lepší 
přechody pro pěší, tišší povrchy, jízdní pruhy vyhrazené pro autobusy, cyklostezky, ale i 
zvukoizolační okna. Byly renovovány zastávky a nově otevřeno U-Bahn Pankow. 
Byly rekonstruovány školky a školy, mezi nimi gymnázium v památkově chráněné budově. 
Vznikla dětská hřiště, parky, zkratky – průchody. Dvě centra slouží pro kroužky mládeže. 
Projekt pankowské „Oblasti obnovy“ je velmi dobře komunikován s veřejností, pro kterou je 
zřízeno informační středisko vysvětlující a demonstrující průběh projektu. 

Obrázek 2.7: Výstava průběhu projektu,  
místo diskuzí, Foto Eva Kolářová, ČVUT 
Praha, 2006
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Obrázek 2.8: Ulice Ossi před opatřeními,  
Zdroj: Jahn-Mackii, 2004

Obrázek 2.9: Ulice Ossi po rekonstrukci, Zdroj: Jahn-
Mack, 2006

Obecně nástroj „Oblast obnovy“ je velmi flexibilní a i v Německu se velmi liší stát od státu. 
Je možné například veřejnými prostředky podpořit pouze obnovu fasád a střech, nebo se 
zaměřit výhradně na veřejnou infrastrukturu, a nebo soukromým majitelům pouze plošně 
zprostředkovat podporu z jiného zdroje. (Existují např. programy na výměny topení a tepelné 
izolace). Soukromý sektor může také být motivován různými druhy úlev, a nebo „jen“ 
institucí tzv. „one stop shop“, tedy možnosti spolupracovat s pověřenou agenturou a vyhnout 
se během realizace běhání po mnoha úřadech. „Oblast obnovy“ lze také kombinovat s PPP. 
Zkušenost ukazuje, že i relativně malá podpora výrazně pomáhá soukromému kapitálu, 
německý průměr aktivovaného kapitálu za 1€ veřejných peněz je 7€ a v Drážďanech 
jednorázově dokonce 19€. 
Důležitým poznatkem zůstává, že v případě „Oblasti obnovy“ se jedná o dlouhodobé cílené 
opatření, které zavede pro veřejnost a investory určitou jistotu, jakým směrem se bude daná 
oblasti vyvíjet. Tím se také snižuje rozvojové riziko a zvyšuje se tak pravděpodobnost lepší 
konkurenceschopnosti dané oblasti. 
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3.Případová studie: Inventarizace 
brownfields v rámci výzkumného 

projektu Brownfields pro veřejnou 
správu 

Případová studie Votice byla zpracována v rámci výzkumného projektu v o.s. IURS. Jejími 
autory jsou Jan Votoček a Jiřina Bergatt Jackson. Já jsem pracoval v terénu a v případové 
studii jsem mimo úvodu kurzívou vytvořil  celý text. Vyhledal jsem všechna data, vytvořil 
tabulky a grafy. Paní Jackson dodala do textu poznámky vyplývající z její odbornosti v 
urbanismu a v ekonomii využití území a v indikátorech využití území. 

3.1. Inventarizace brownfields na území ORP Votice
Autoři : Jan Votoček, Jiřina Bergatt Jackson

Tuto studii jsme vybrali jako příklad toho, co se dozvíte, provedete-li základní inventarizaci  
brownfields v území. Voticko bylo vybráno jako jedno ze 3 správních území ve Středočeském 
kraji, ve kterém probíhal projekt WB 04/41 z programu výzkumu MMR „Deprimující zóny pro 
veřejnou správu“. Správní území Votic bylo do tohoto vzorku vybráno pro svůj převážně  
zemědělský charakter, dále bylo vybráno území Kladenska a Příbramska. Cílem těchto  
inventarizací bylo získat základní data o druhu problematiky v různě profilovaném území  
Středočeského kraje. Inventarizaci ve správním území provedl pro DHV CR, spol. s r.o ing.  
Jan Votoček, IURS. Votice jsou obec s rozšířenou působností. Od roku 2004 participovaly na  
projektu WB 04/41 Deprimující zóny pro veřejnou správu. V roce 2005 proběhla  
inventarizace a vyhodnocení brownfields v samotných Voticích.  
(www.brownfieldsinfo.cz/staticinfo.php). V dubnu 2006 proběhla inventarizace brownfields v  
celém správním území Voticka. 18.8.2006 se konal na Městském úřadě ve Voticích závěrečný  
seminář vyhodnocující inventarizaci. Velmi poučné je také autorovo vyhodnocení toho, co by  
se dalo vylepšit jak na projektu, tak na přístupu k území.

3.2.Votice a Voticko
Votice jsou jednou z 26 pověřených obcí ve Středočeském kraji. Obce v ORP (obec s 
rozšířenou působností) Votice jsou v rozvíjející se oblasti, jejíž severovýchodní část patří k 
mikroregionu Džbán. Oblasti se říká „Česká Sibiř“- krajina je malebná, terén dramatický, 
kopcovitý a nepřehledný, silnice se spoustou zatáček jsou i 3 měsíce v roce pod sněhem. 
Dominantní vliv na situaci v území má blízkost hlavního města, silnice I.tř.č.3 (Praha, Tábor, 
České Budějovice, Linz) a dálnice D1. Postupně se projevuje i plánovaná dálnice D3. Přesto 
zde v minulém desetiletí byly patrné negativní demografické trendy, především „stárnutí“ a 
vymísťování obyvatelstva. Ale výrazné změny, které jsou velkým urbanistickým problémem 
např. v sousedním Německu, kde v sídlech chybějí desítky procent obyvatelstva, se zatím 
neprojevily a vzhledem k strategicky výhodné poloze a fungujícím tržním silám jsou dnes již 
obce v ORP Votice většinou ekonomicky a demograficky stabilizované. V zimě 2005 proběhla 
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v samotných Voticích inventarizace brownfields a na jaře 2006 proběhla detailní inventarizace 
brownfields ve votickém ORP. Starostové byli vesměs vstřícní k cílům průzkumu. Jsou si také 
dobře vědomi přítomnosti brownfields na svých územích, ale neznají vždy vlastníky, kteří k 
obci již nemají oznamovací povinnost. Starostové proto nevědí o jejich záměrech s 
nemovitostmi. Nejméně brownfields je podél výše zmíněné dopravní tepny I. třídy a jejich 
počet narůstá se vzdáleností od ní. Někdy je velký rozdíl mezi množstvím brownfields v 
sousedních obcích, a to bez zjevného důvodu. Drtivá většina starostů má minimum informací 
o problematice brownfields. Toto slovo vlastně neznají, nevědí o literatuře, podpůrných 
programech a možných mezinárodních projektech. Celkově zcela chybí vzdělání o možných 
rozvojových konceptech a scénářích. Pověřená obec ani region nejsou tímto směrem příliš 
zaměřeny, i když potenciálně by se na tuto problematiku mohl úspěšně zaměřit například 
budoucí program LEADER. Neinformovanost na Voticku převládá i přesto, že součástí výše 
uvedeného projektu bylo několik vzdělávacích seminářů, na které byly obce Středočeského 
kraje zvány. V regionu byla také široce rozšířená publikace Brownfields snadno a lehce a MÚ 
Votice obdržel několik konzultací k této problematice. Občané se k inventarizaci brownfields 
v území staví rozdílně a podle svých zájmů. S otevřeností – chtějí-li nemovitost pronajmout či 
prodat, formálně - pokud vše vnímají jen jako povinnost účastnit se průzkumu vedeného 
veřejnou správou, nebo odmítavě - pokud mají vlastní záměr, mají výhrady a skepsi k práci 
veřejného sektoru nebo je-li nemovitost jejich poslední rezervou.

Městský úřad Votice - Části obce:
Amerika , Beztahov , Bučovice,|Budenín, Hory, Hostišov, Javor, Kaliště, Košovice, Lysá, 
Martinice, Mladoušov, Mysletice, Nazdice, Nezdice, Otradovice, Srbice, Střelítov, Větrov, 
Votice, Vranov, Zdeboř

ORP Votice – vybrané statistické údaje
Počet obyvatel 11 908
Rozloha 28 878 ha (cc 17x17km)
Demografické trendy -5% (1991-2001)
Nezaměstnanost  4,7%
Pracující mimo bydliště  44%
Počet ekonomických subjektů 2700
Z toho fyzických osob 2398
bez zaměstnanců 1921
s více než 20 zaměstnanci 31

Obce v ORP:
Červený Újezd, Heřmaničky, Jankov, Ješetice, Mezno, Miličín, Neustupov, Olbramovice, 
Ratměřice, Smilkov, Střezimíř, Vojkov, Votice, Vrchotovy Janovice, Zvěstov,
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Obrázek 3.1: Správní obvody ORP ve Středočeském kraji,  
www.czso.cz
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Illustration 1: Základní údaje o obci Votice, www.czso.cz
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3.3. Indikátory brownfields
Indikátory jsou vypočteny na základě následujících údajů:

1. Z celkové plochy brownfields v zastavěném území obce, která se zjišťuje průzkumem. 
Ve Voticích

2. Je to plocha různého původu o celkové rozloze 5ha,
3. Z velikosti zastavěného ale také zastavitelného území což je v obcích běžný dostupný 

údaj. Z výpočtu velkosti ročního rozvojového přírůstku v obcích. Toto je údaj 
přístupný všem stavebním úřadům, které vedou evidenci vydaných stavebních 
povolení a kolaudací. K této již existující evidenci by bylo vhodné přiřadit údaje o 
velikosti rozvíjené plochy případně i objemu stavby. Součet ploch stavebních 
povolení/ kolaudačních rozhodnutí pak dá hodnotu ročního rozvojového přírůstku v 
obci. Aby se zabránilo velkým výkyvům zejména v malých obcích, je vhodné 
vypočítat průměrný rozvojový přírůstek za 3 minulé roky. Podíl rozvojového přírůstku 
a ploch brownfields pak ukáže, za jak dlouho je možné v normální (rozumějme ideální 
a modelové situaci) uvažovat, že se brownfields v obci vyřeší.

Následující příklad vypočítává indikátory pro obec Votice. Údaje jsou získané vyplněním 
vstupního dotazníku obce v databázi na www.brownfieldsinfo.cz .
Parametry obce Votice

Velikost současně zastavěného území obce (SZÚ, dle ÚPD příp. ÚPP, v ha) 139

Velikost zastavitelného území obce (dle ÚPD příp. ÚPP, v ha) 18

Zastavitelné / současně zastavěné území obce (dle ÚPD, příp. ÚPP), 12.9 %

Roční rozvojový přírůstek (suma realizovaných ploch z kolaudačních rozhodnutí, v ha) 1

Celkový roční rozvojový přírůstek / současně zastavěnému území obce 

Celková velikost brownfields 5 ha 0,70%

Po zadání těchto údajů o obci a informací o jednotlivých brownfields do databáze indikátory se samy
vypočítají.
Tyto indikátory porovnávají:

A) Celkovou velikost plochy brownfields vůči zastavěnému území obce, jinými slovy kolik 
procent plochy obce jsou brownfields

B) Celkovou velikost brownfields vůči současně zastavitelnému území obce, tedy jak jsou velká 
brownfields v porovnání s plochou, o kterou se bude obec podle ÚPD rozšiřovat.

C) Celkovou velkost brownfields vůči ročnímu rozvojovému přírůstku, což ukazuje, jak dlouho 
by trvalo zastavit všechna brownfields, když by veškeré investice byly směrovány pouze na ně 
a žádná jiná brownfields by v obci již nevznikala.

Výsledky pro obec Votice
A) Celková velikost brownfields / zastavěné území obce 3,60%
B) Celková velikost brownfields / současně zastavitelné území obce 27,80%
C) Celková velikost brownfields / roční rozvojový přírůstek 5 (let)

Určitá míra brownfields v obci je přirozená, můžeme ji srovnat s nezaměstnaností. Výsledek 
indikátoru A mezi 3-4% je dobrý, pokud se nejedná o budovy na náměstí. Skutečný problém 
by byl od 8-10% výše. Indikátor B ukazuje, že celá jedna čtvrtina nového území určeného pro 
zábor by mohla být ušetřena, pokud by se investice přesunuly na brownfields. Indikátor C je 

XXV

http://www.brownfieldsinfo.cz/


Přílohy disertační práce - případové studie

také velmi nízký, už během 5ti let by investoři byli schopni brownfields zcela využít. Jsou ale 
obce, kde by to bylo 50 nebo i více než 100 let (např. Kladno).

3.4.Výsledky ORP
Na území bylo nalezeno 81 brownfields. Pouze 18% z nich má šanci na snadnou a rychlou 
regeneraci (viz vyhodnocení). Celá polovina tj. 50% lokalit bylo menších než 0,5 ha. 
Reprezentují-li malá brownfields podstatnou zastavěnou část malé obce, zvláště v jejím 
středu, a nebo na přístupu, rozhodně by měla být inventarizována. I malá brownfields mají 
velký vliv na obec a často jsou v daném místě největším problémem. Na základě této 
zkušenosti tedy lze jednoznačně doporučit, aby průzkumy sloužící detailnímu porozumění 
brownfields problematiky v území limit 0,5 ha zrušily a evidovaly i menší brownfields. 
Ilustrace 2 ukazuje distribuci brownfields v ORP Votice.

3.5.Popisy jednotlivých druhů brownfields na celém území 
ORP

Nejčastějšími brownfields na Voticku jsou brownfields zemědělská a druhou nejpočetnější 
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skupinou jsou brownfields obytná. Následující grafy a tabulky ukazují brownfields na Voticku 
z různých hledisek.

Graf 3.2: Četnosti brownfields, ORP Votice, 2005

Zemědělské využití
Zemědělských brownfields je v ORP Votice více než 60%. Lze je ale rozdělit na dvě skupiny“

1. na bývalá JZD mimo území obcí, která však mohou být stále částečně využívána (40% 
zemědělských brownfields)
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Graf 3.1: Zastoupení objektů podle původního účelu
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2. na statky a dvory začleněné do urbanizovaného území vesnic a osad (60% 
zemědělských brownfields)

Původní zemědělské usedlosti na Voticku tvořily rodinné statky, které zabralo socialistické 
zemědělství. Tyto nemovitosti byly restituovány a některé mají nové nezemědělské 
spekulativní vlastníky. Areály statků jsou obvykle menší než areály JZD, průměrná velikost 
statků je 0.7 ha, oproti 1.4ha zemědělských areálů. Statky jsou obvykle o 20% méně 
zastavěné než areály JZD. Okolo 80% lokalit vybudovaných pro zemědělskou výrobu je 
provozováno soukromými s.r.o nebo a.s. Ve velkém množství se zde jedná o podstatně 
podvyužité nemovitosti a to přesto, že zemědělská aktivita v regionu je značná. Značná je i 
činnost drobných zemědělců. Prázdné a podvyužité stavby jsou v desolátním stavu, 
nevyhovující vybavením, umístěním a nebo obřími rozměry (např. bramborárna - 2000m2, 
velkokapacitní kravín - 2ha atd.). Logisticky dobře přístupné bývalé zemědělské areály jsou 
již revitalizovány a využívány podnikatelskými subjekty k výrobě nebo distribuci. Graf 4.3 
porovnává rozvojové možnosti statků a areálů JZD z několika aspektů.

Graf 3.3: Porovnání rozvojových možností statků a bývalých JZD, 
ORP Votice 2005

Průmysl
Průmyslových brownfields bylo nalezeno velmi málo. Je to dáno předešlým charakterem 
využití území a polohou areálů, která umožnila jejich nové využití pro výrobu nebo logistiku. 
Byly evidovány pouze 3 průmyslové lokality o celkové rozloze 2,5 ha.

Rezidenční brownfields
Rezidenční brownfields tvoří svými 21% druhou nejpočetnější skupinu brownfields. Celkem 
jich bylo nalezeno 17 (včetně neudržovaných rekreačních objektů), mají ale průměrnou 
rozlohu pouze 0,1 ha a zabírají tak celkovou plochu 1,6 ha. Jejich procento zastavění je 
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obvykle vysoké, 48% z jejich pozemku. Mnoho z nich je v dobrém technickém stavu a má 
šanci na rychlou regeneraci. Díky blízkosti k hlavnímu městu, průchodu silnice I. třídy 
středem ORP a plánované dálnici D3 tyto nemovitosti kupují obyvatelé z Prahy, zatím 
zejména pro rekreační využití. Některým občanům to vysloveně vadí, ale jsou i tací, kteří se 
těší, že jsou tyto nemovitosti pomalu rekonstruovány a snižuje se tak počet místních 
brownfields. Často je pro rekreační účely využíváno v obci i přes polovinu nemovitostí. To 
platí zejména pro osady a menší vesnice. Následující graf  4.4 vyhodnocuje rozvojový 
potenciál rezidenčních brownfields z několika aspektů.

Graf 3.4: Rozvojový potenciál rezidenčních brownfields, ORP Votice, 2005

Vzdělávací objekty
Školy a školky jsou nejčastějšími nevyužitými nemovitostmi ve veřejném vlastnictví. Některé 
byly přebudovány na obecní úřady, knihovny a domovy důchodců. Některé jsou využívány 
dočasně, např. skauty z Prahy. V jiných je využívána bytová jednotka po školníkovi. Čistě 
vzdělávacích brownfields objektů bylo nalezeno pět. Jejich průměrná plocha činí 0,2ha a mají 
nejvyšší % zastavění (73%). Další objekty, které také patří pod občanskou vybavenost, jsou 
zařazeny v kategorii „jiné“.

„Jiné“
Sem patří bývalé lázně, hospody, objekty kanceláří, zámek, zřícenina zámku atd. Těchto 
objektů bylo identifikováno celkem 8, s průměrnou rozlohou 1,5 ha a procentem zastavění 
49%. Vojenské objekty v ORP podle informací starostů nejsou. Dráhy a drážní objekty jsou 
poměrně využívané, ale zasloužily by si samostatný projekt na celém území ČR. Lomy apod. 
nejsou většího významu.
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3.6.Největší problémy
Prázdné jsou především největší areály. Dále pak lokality nejvzdálenější od komunikací a 
lokality se špatným přístupem – např. pouze po polních cestách . Často jsou prázdné statky a 
dvory v tradičním čtvercovém uspořádání nebo uspořádání ve tvaru písmene U. Jsou ve 
špatném až havarijním stavu. Z některých se stávají nekontrolované skládky. Určité procento 
lokalit bylo skoupeno různými soukromými nebo právnickými osobami, kteří nevykazují 
žádnou další aktivitu nebo výrazně menší než slíbili starostům, (například italský vlastník s 20 
statky, soukromá osoba z Prahy se 4 brownfields). Obecné hodnocení ukazují následující 
grafy. Z nich vyplývá, že se převážně jedná o nepříliš snadno rozvinutelná území, jelikož 
nejsou dobře lokalizována a mají vysoké procento zastavěnosti. Na druhou stranu se 
nepředpokládá, že by se k nemovitostem vztahovalo příliš velké ekologické poškození. Co se 
dovíme z analýzy sebraných dat? Během průzkumu brownfields na Voticku se shromáždilo 
mnoho dat. Z analýzy a vyhodnocení těchto dat vyplynula řada nečekaných a zajímavých 
zjištění, odhalující podstatu problematiky brownfields na Voticku. V následující části uvádíme 
vyhodnocení a analýzu zjištěných dat z různých pohledů. Referujeme zde také k několika již 
existujícím kategorizacím jak samotných brownfields, tak jejich polohy v obci. Prospěšnost 
takové analýzy je zřejmá. Jen na základě obdobné analýzy lze například správně nasměrovat 
program podpory brownfields v regionu a nebo v mikroregionu. Program, který je nastaven 
bez patřičného vyhodnocení a porozumění stávající problematiky se totiž může naprosto 
minout účinkem.

Tabulka 3.1: Kategorizace brownfields dle projektu Národní strategie  
regenerace brownfieldů (CzechInvest 2004)

Vyhodnocení nalezených brownfields dle nahoře uvedené kategorizace
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Graf 3.5: Rozdělení brownfields podle kategorizace Národní strategie  
regenerace

Tabulka 3.2: kategorizace polohy brownfields v obci, dle  
projeku Brownfields pro veřejnou 
správu.www.brownfieldsinfo.cz, databáze brownfields,  
uživatelská příručka.

XXXI



Přílohy disertační práce - případové studie

Graf 3.6: Rozdělení brownfields podle lokace v obci, ORP Votice, 2005

Graf 3.7: Rozdělení brownfields podle subjektivní atraktivity umístění, ORP 
Votice, 2005
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Graf 3.8: Rozdělení brownfields podle existence investora, ORP Votice, 2005

Graf 3.9: Rozdělení brownfields podle šance na rychlou regeneraci,  
ORP Votice, 2005
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Graf 3.10: Rozdělení brownfields podle politické podpory, ORP 
Votice, 2005

Graf 3.11: Rozdělení brownfields podle vlastnických vztahů, ORP 
Votice, 2005
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Graf 3.12: Rizikovost brownfields, ORP Votice, 2005

3.7.Závěr
Průzkumem v ORP Votice bylo zjištěno, že nejvíce brownfields pochází ze zemědělství. Jsou 
to převážně předimenzované, nebo špatně dostupné lokality. V menších obcích jsou 
jednoznačně největším problémem malá rezidenční brownfields, která jsou výsledkem 
demografických trendů a spekulací. Nevyužité objekty občanské vybavenosti jsou druhotným 
následkem demografických trendů. Průmyslových brownfields je minimum, mnoho lokalit je 
využíváno dále jiným nebo původním způsobem. Samospráva je zcela bez obecných i 
odborných znalostí na téma brownfields. 

Výsledky byly představeny ORP Votice a byla vybrána jedna lokalita pro zpracování pilotního 
revitalizačního projektu. Tento krok bude probíhat na podzim 2006. Lokality z ORP Votice 
byly porovnány s lokalitami v dalších dvou pilotních ORP, to je Příbramsko a Kladensko. 
Mezi 100 lokalitami s největší šancí na rychlou regeneraci se jich z ORP Votice umístilo 38. 
Obecně lze říci, že se nejvíce lokalit z tohoto ORP umístilo ve středu tabulky, což je velmi 
dobrý výsledek, protože ORP Votice má ze všech ORP Středočeského kraje nejhorší 
socioekonomické, demografické i zeměpisné hodnocení. 

Důležité je, aby se databáze jako nástroj nestala jen zdrojem informací o nemovitostech a 
vlastnících, ale skutečně měla vliv na formování podpůrných a zejména motivačních (dopady 
omezujících) programů jak v regionech, tak těch formovaných na národní bázi. Bez detailní 
analýzy vstávající z obdobných a alespoň vzorkových dat by se totiž formování jakýchkoliv 
podpůrných programů mohlo naprosto minout účinkem. Pokud by se podařilo provést další 
podrobné mapování za přibližně tři roky, umožnilo by to analyzovat přesnější rozvojové 
trendy v oblasti. A v případě místních anebo regionálních programů cílených na rehabilitaci 
brownfields by takto bylo možné měřit skutečné dopady takových programů.
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3.8.Kritika postupů inventarizace vzešlá z testování v  
terénu.

Ze zadání byl průzkum omezen na lokality větší než 0,5 ha (5000m2). Pro představu 
fotbalové hřiště je cca 7000m2. Autor se z výzkumných důvodů rozhodl inventarizovat i 
menší lokality. Ke každé lokalitě byly pořízeny fotografie a stručný strukturovaný popis na 
dvě strany A4 (viz dotazník B1 databáze). Poté byly lokality zaneseny do on on-line databáze 
viz www.brownfieldsinfo.cz . Dále byly lokality vyhodnoceny podle kategorií a parametrů 
tak, jak je popsáno níže. Na území města Votic byly navíc, na základě průzkumu a běžně 
dostupných údajů, vypočteny indikátory popisující využití území a to i z hlediska možností 
revitalizace brownfields. Průzkum nehodnotí množství úspěšně obnovených objektů. Není 
tedy možné posoudit, jaká je aktivita v regionu, pro kolik brownfields se podařilo najít nové 
využití, a o jakou kategorii se nejčastěji jedná. Limit 0,5 ha pro zanesení do databáze 
neodpovídá charakteru území, respektive způsobuje, že z databáze vypadává spektrum 
rezidenčních brownfields, které jsou v mnoha osadách a obcích zřejmě největším problémem. 
„Vítězná“ (nejlépe rozvinutelná) lokalita v ORP Votice je podle systému hodnocení 
rozestavěný bytový dům, kde je subjekt, který již do reality investuje, a objekt v podstatě 
přestává být brownfield. Uveden byl hlavně proto, že 5 let znepříjemňoval atmosféru podél 
hlavní cesty. Lze tedy pro příště uvažovat nejen o otázce, zda existuje subjekt, který má záměr 
v lokalitě investovat, ale také zda existuje subjekt, který v lokalitě investuje už nyní a tím 
vlastně končí její několikaletá fáze bez využití. Tím lokalita přestává být brownfield, ale do 
databáze by zanesena být měla, neboť je příkladem obnovy a my potřebujeme vědět, jaké jsou 
charakteristiky lokalit obnovených trhem a zda lze systémovým, plošným nástrojem určité 
množství brownfields k trhu posunout. Navíc osoba provádějící v terénu průzkum neměla 
žádný průkaz nebo pověření, že opravdu sbírá data pro výzkumný projekt.

3.9.Doporučení obecného charakteru
Nelze zde vyjmenovat vše, co by bylo dobré. To lze najít v literatuře o brownfields. Nicméně, 
některé věci, které by rozvoji Voticka velmi pomohly, jsou patrné:

• Vybudovat D3 a přivaděče, Vybudovat plánovaný železniční koridor

• Informovat a školit starosty o brownfields a o již existujících nebo připravovaných 
programech

• Připravit program, který by podporoval opravy domů, (přispíval na opravu střech, 
např. na zateplení, fasád atd.) Takovýto program by následně motivoval nerozhodnuté 
vlastníky i do větších a rozsáhlejších oprav. Německá zkušenost s Oblastmi obnovy 
(Sanierungs Gebiet) ukázala, že veřejné finance, a zejména technická asistence a 
pomoc majitelům podpořily regenerační zájmy majitelů tak, že přinesly do takové 
lokace 7x větší soukromé investice. 

• Podporovat ekologické zemědělství, to by mohlo byt směrováno do nevyužívaných 
statků, které jsou přirozenou součástí obce. 

• Bourací programy pro jasně předimenzované nebo v současném trhu příliš velké 
lokality, kde existuje bud´ riziko veřejnosti, a nebo mnohaletá nepravděpodobnost jejich 
využití.
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