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Slovník	použitých	výrazů	

Brownfields – opuštěná, zanedbaná, nedostatečně nebo zcela nevyužívaná 
plocha nebo objekt po dopravě, zemědělské, průmyslové nebo jiné činnost1. Plocha  
se nachází v urbanizovaném území, vyžaduje intervenci pro navrácení do 
uživatelného stavu.   

CABERNET – zkratka anglického názvu sdružení odborníků CONCERTED 

ACTION ON BROWNFIELD AND ECONOMIC REGENERATION NETWORK (Společná síť 
pro územní a ekonomickou regeneraci brownfields). 

Efektivita – účinnost 

Environmentální – týkající se životního prostředí 

Infrastruktura – soubor odvětví, staveb nebo služeb, které zajišťují 
ekonomické, sociální či technické funkce  

Intravilán – termín popisující zastavěnou a zastavitelnou (urbanizovanou) 
plochu obce 

Kontaminace, kontaminovaný – znečištění plochy/území nebezpečnými a 
přírodě cizími látkami 

Nádraží – historická definice1: 
místo volné neb budovami opatřené, jež k trati železniční přiléhajíce neb těsně s ní 
souvisejíce, slouží ku přijímání osob nebo zboží určeného k dopravě 

Nevyužité území (plochy) – plochy v zastavěném území, které neplní funkci 
zeleně a nejsou využity vůbec nebo nemají dostatečně efektivní využití vzhledem ke 
svému rozvojovému potenciálu a/nebo poloze v sídle. 

Politika územního rozvoje (PÚR) – koordinuje tvorbu koncepcí a záměrů 
republikového významu. PÚR schvaluje vláda a je závazná pro pořizování a vydávání 
zásad územního rozvoje krajů a územních plánů obcí 

Recyklace – opětovné využití 

Regenerace, revitalizace – proces obnovy, oživení 

 Správní území – území, které je spravováno obecním nebo krajským nebo 
jiným správním úřadem 

Suburbanizace – proces osídlování nezastavěných území na okraji nebo za 
hranicí obcí/měst. Vyžaduje vybudování nové infrastruktury a následně i navýšení 
údržbových nákladů. 

Udržitelný rozvoj – ten, který nezničí přírodní zdroje ani životní prostředí a 
udržuje rovnováhu mezi ekonomikou, sociálními a environmentálními aspekty 
rozvoje. Nepřesouvá vytvářenou zátěž (ekonomickou, environmentální, sociální) na 
jiné společenství nebo jiné místo. 

Udržitelné využití krajiny – je takové využití, které upřednostňuje nové 
využití již zastavěné plochy a nevyžaduje zábory dalších volných ploch pro 
vybudování nové infrastruktury. 

                                                 
1 Citace z Otto J., 1901, Ottův naučný slovník, X7. Svazek, str. 974, nakl. J. Otto, Praha 
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Urbanizace – sociálně ekonomický proces, při němž vznikají městské 
struktury osídlení 

  Územní plán – obecním zastupitelstvem schválený a vydaný dokument 
regulující stabilní i rozvojové plochy v obci 

  Veřejný statek – definice převzatá z knihy 2: 
„… jeho spotřeba je nerivalitní a nedělitelná (nelze ho rozdělit mezi spotřebitele) a 
nevylučitelná (nelze účinně zamezit jeho spotřebě) znamená to, že jde o takové statky, 
jejichž spotřeba osobou A nesnižuje užitek, který ze spotřeby daného statku plyne současně 
osobám ostatním.“  

Zájem kolektivní - Vyvolání zájmu o společné hodnoty v komunitě je 
nazváno kolektivní zájem. Veřejný zájem a kolektivní zájem nejsou totožné, i když 
hájí podobné hodnoty 

Zájem veřejný – celoskupinový zájem chránící společné hodnoty tak, jak 
vyplývají z dokumentů přijatých v rámci ÚSC. Přesahuje zájem jednotlivce nebo 
zájmové skupiny. Většinou je chráněný speciálními zákony (na ochranu přírody a 
krajiny, o ochraně památek, atp.). 

Zastavěné území – plochy, pokryté stavbami, dvory a nádvořími, a veřejná 
prostranství zapsaná v katastru nemovitostí 

Zastavěné území obce – jedno nebo více oddělených zastavěných území ve 
správním území obce. Hranici jednoho zastavěného území tvoří uzavřená obalová 
čára 

Zastavitelné území – plochy vymezené schváleným územním nebo regulační 
plánem obce vhodné k zastavění. 

 

  

                                                 
2 Musgraveová, P. a Musgrave, R., 1994, Veřejné finance v teorii a praxi, str. 40, Např. veřejné 
osvětlení, obrana státu apod. Angl. Public Goods 
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Seznam	použitých	zkratek	

BF   Brownfields 

CABERNET Zkratka anglického názvu sdružení odborníků Concentrated Action on 
Brownfield and Economic Regeneration Network  (Společná síť pro územní a 
ekonomickou regeneraci brownfields). 

ČD, a.s. České dráhy, akciová společnost založená zákonem č.77/2002Sb. 

CLARINET Contaminated Land  Rehabilitation  Network for  Environmental 
Technologies  (Síť pro environmentální technologie čištění kontaminovaných území) –
podporováno Umwelt Bundes Amt  (Spolkový úřad pro životní prostředí), Německo 

ČSÚ   Český statistický úřad  

CUZK   Český úřad katastrální a zeměměřičský 

DSÚC   Dotčený samosprávní územní celek 

EA   Ekonomicky aktivní (obyvatel) 

JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (Spojená 
evropská podpora pro udržitelné investice do městského prostoru) 

MMR  ČR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MÚ  Místní úřad 

OPP  Obec s přenesenou působností dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, § 11 a 
64  

ORP  Obec s rozšířenou působností dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, § 11 a 66 

PPP Zkratka anglického způsobu financování výstavby investic pro veřejnou 
potřebu – Private Public Partnership 

PÚR  Politika územního rozvoje (republikový rozvojový dokument) 

SŽDC  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace založená zákonem 
č.77/2002Sb. 

ÚSC  Územně samosprávný celek 

ÚÚR    Ústav územního rozvoje, MMR ČR 

ÚP    Územní plán 

ZÚR  Zásady územního rozvoje (krajský rozvojový dokument)  

 

 

  



 6

1. ÚVOD  

Tato doktorská práce se zabývá problematikou opouštěných, nevyužívaných nebo málo 
využívaných nádražních ploch i budov v intravilánech obcí, které lze kvalifikovat jako 
železniční brownfields (jak je definováno ve slovníku použitých výrazů). Jejím cílem je 
nalézt objektivně hodnotitelný způsob přípravy zavedení zbytných nádražních ploch do 
územního plánu obce a vliv, který takové zavedení může mít na své bezprostřední i 
vzdálenější okolí. 

V práci je využit pojem „Udržitelný rozvoj území“, to je takový rozvoj, který nebude 
vyčerpávat zdroje na úkor budoucích generací3 a ani nebude přesouvat své zátěže na jiná 
společenství nebo na jiná místa.  Takovým zdrojem je v prvé řadě nezastavěné území. 
Jeho hodnota je ve službách, které nic a nikdo jiný nedokáže. 

Přeměna nevyužívaných drážních ploch může být důležitým faktorem udržitelného 
rozvoje obcí. Rozvojový potenciál těchto ploch je umocněn i tím, že většinou sousedí se 
sklady a výrobními plochami, historicky spjatými s provozem na dráze, ale v současné 
době tato vazba již neexistuje. 

V předkládané práci popisuji současnou situaci (od 2000 do cca 05/2013) opouštěných 
nádražních ploch a hledám možnosti jejich využití obcemi za pomoci nástrojů územního 
plánování4.  

V kapitole 2. je popsán teoretický základ práce, výčet publikací, ze kterých jsem čerpala 
základní vědomosti o zpracovávané problematice 

Kapitola 3. seznamuje s cílem práce a postupné kroky k jeho dosažení. 

V kapitolách 4. – 7. je postupné upřesňování metody zkoumání a hledání řešení, které 
nejlépe vyhoví dané problematice. 

V první etapě (kapitola 4.) bylo metodou náhodného výběru z mapy ( příloha jízdního 
řádu Českých drah z roku 2011), vybráno 144 obcí s železniční stanicí tratí různé 
důležitosti. Byl sestaven dotazník a rozeslán na adresy obecních nebo městských úřadů. 
Dotazníkové šetření zájmu obcí o dotčené plochy, jeho průběh i vyhodnocení nepřineslo 
očekávané výsledky. Jediným zjištěním byl úplný nezájem zástupců oslovených obcí. Je 
obtížné vyhodnotit příčiny tohoto nezájmu. Důvodem může být neochota věnovat čas a 
energii ve prospěch cizí doktorské práce, nebo je důkazem nezájmu o zkoumanou 
problematiku. 

Ve druhé etapě šetření (kapitola 5.) je popsáno hledání vazeb mezi velikostí 
obce, případně polohou v České republice a jejími schopnostmi řešit územní 
problémy způsobené nehospodárným využitím zastavěné plochy. Šetření je rozděleno 
na posuzování z více pohledů – ekologického (územního), ekonomického a 
sociálního. Výsledky šetření jsou zpracovány v přehledných tabulkách a grafech a 
vyhodnoceny.  

Ve třetí etapě (kapitola 6.) je uveden návrh teoretického řešení problému na 
základě analýzy funkčního využití ploch a jejich vzájemných vazeb v území obce. Je 
zde popsán návrh postupu pro dosažení cíle práce: jak pro tyto plochy najít další 

                                                 
3 volná citace z Politiky územního rozvoje, viz kapitola 10. Literatura, 
4 Zákon č. 183/02006 Sb. Stavební zákon, část druhá – výkon veřejné správy a část třetí – Územní 
plánování 
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veřejné využití při zohlednění zákonných a ekonomických omezení. Základem je 
úkol najít opakovatelný a objektivně měřitelný postup, který by při veřejné diskusi o 
dalším rozvoji obce pomocí modelových číselných vztahů předvedl vliv nového 
využití opuštěných drážních ploch na konkurenceschopnost obce.  
Kapitola je dělena na teoretickou část a návrh praktického řešení problému. 

V sedmé kapitole je uveden příklad aplikace navrhované metody pro vybrané 
město Český Brod, které leží na železničním koridoru, protínajícím Českou republiku 
ve směru Východ – Západ. Pro úpravu územního plánu města zmenšením nádražní 
plochy jsem použila vlastní řešení použitím „preferenčních koeficientů“. 

V osmé kapitole jsou uvedeny příklady dobré i nevhodné praxe. Sem jsou zařazeny 
příklady z České republiky, Polska, Německa a Francie. Záporné zahraniční příklady 
nejsou uvedeny, protože o těch nemám dostatek údajů. 

Devátou kapitolu tvoří závěr, jehož součástí je zobecnění, které vyplynulo ze zpracování 
úkolu.  

Práce je uzavřena seznamem literatury a pramenů odkud jsem čerpala podklady pro 
předkládanou prác1. 

1.1 HISTORIE  ŽELEZNICE  V ČECHÁCH,  NA  MORAVĚ A VE SLEZSKU. 

V době začátků budování železniční dopravy byly železnice budovány na 
vykoupených pozemcích soukromými společnostmi na základě uděleného 
privilegia/koncese. V roce 1841 do budování železnice vstoupil stát nově zřízeným 
ředitelstvím státních drah.  S tímto obdobím státní kontroly budování železnic souvisí 
i budování reprezentativních výpravních budov v místech hraničních vstupů na území 
tehdejší Rakousko-Uherské monarchie (areály nádraží v Meziměstí u Broumova – viz 
příloha č. 7 a Rumburku). V roce 1854 stát výstavbu vlastních železnic ukončil a 
postavené železnice prodal. Další výstavba železnic byla dle nového koncesního 
zákona, zvýhodňujícího železniční podnikání garantovaným zhodnocením kapitálu. 
Udělení koncese znamenalo odpuštění  daní na několik let.  

Vybudovaná nádraží zahrnovala manipulační plochy pro vlastní provoz a 
k nákladní dopravě byl přidružen obchod, který vyžadoval skladové, manipulační a 
administrativní prostory. Tyto nemovitosti, i když nejsou využívané mají často velkou 
urbanistickou hodnotu.  
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1.2 MODERNIZACE A POSTUPNÉ OMEZOVÁNÍ ROZSAHU ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY 

V organizaci naší železniční dopravy proběhly postupně tři vlny rušení neefektivních tratí 
a tento proces není dosud ukončen: 

 První velká vlna rušení proběhla v krizových 30. letech dvacátého století. Rozsah 
zrušených drážních a nádražních ploch je obtížné určit, protože ve zmíněném 
materiálu není konkrétní údaj. 

 Druhá vlna rušení následovala po „ Velké prověrce rentability“, která byla 
uveřejněna v roce 1966. Bylo navrženo zrušení 93 tratí s vysoce nerentabilním 
provozem v celkové délce 1323 km (cca 10% drážní sítě s 0,66% výkonů). Z plánu 
se realizovalo méně než  ¼  a proces byl zastaven na přelomu 70. a 80. let.  (Jelen, 
2009). 

 Třetí vlna rušení začala v roce 2003, kdy zákonem č.77/2002 Sb. vznikly dvě 
samostatné organizace Správa železniční dopravní cesty a České dráhy. Postupně 
byly rušeny místní málo vytížené spoje.  

1.3 KONTAMINACE OPUŠTĚNÝCH ŽELEZNIČNÍCH PLOCH  

S modernizací a omezováním rozsahu železniční dopravy úzce souvisí 
vyčištění/dekontaminace těchto zkoumaných ploch. Pro další postup nebudu zvažovat dělení 
podle stupně jejich kontaminace a budu předpokládat, že nevyužívané železniční plochy jsou 
v převažující většině znečištěny stejným způsobem – mnoha druhy olejů, naftou a uhelným 
prachem a lze je také známým způsobem a za odhadnutelných nákladů dekontaminovat.   

V této práci nebude kontaminace zkoumaných ploch zohledněna. 

2. TEORETICKÝ ZÁKLAD PRÁCE 

Publikované prameny lze zhruba rozdělit na 3 tematické okruhy; 

- Popis řešení problémů brownfields obecně 
- Popis možností řešení brownfields z hlediska místních a regionálních samospráv 

a legislativní rámec umožňující nové využití území, vzdělávání 
- Ekonomické možnosti pro hledání nového využití 

Odkazy na prameny jsou uspořádány podle tematických okruhů a podle data publikování. 

-  Za začátek zájmu o nevyužívaná území v České republice lze považovat rok 
2002. Bohatým zdrojem informací je časopis Urbanizmus a územní rozvoj, vydávaný 
Ústavem územního plánování v Brně. Základní vysvětlení českého významu anglických 
slov „greenfields a brownfields“ a popis kladů a záporů „hnědých polí“, z nichž za 
nejdůležitější klad je považována jejich vnitroměstská poloha s infrastrukturou (Nový, 
2002). Porovnáním situace v ČR a zahraničí je zjištění, že jsme v tomto ohledu zatím 
nepokročili a navrhuje vytýčení dlouhodobého cíle obnovy založené na nové industriální 
kultuře a respektu k potřebám sociálně a materiálně zdravého prostředí (Nový, 2002). Ke 
klíčovým úkolům zvládnutí nového využití brownfields je hledání nositele vedoucí úlohy 
pro řešení jejich problematiky ve středoevropských městech a návrh zřízení jednoho 
státního koordinačního úřadu pro tento úkol (Jackson, Yakow, 2002).  S nezájmem o 
existenci brownfields je spojeno rozšiřování urbanizovaného území mimo obce/města. 
Tento trend není všeobecně považován za správný (Jackson, 2003, Maier, 2003, 
Markvart, 2002, Srb, 2002 a další). Ve zprávě sdružení CLARINET (Contaminated Land 



 9

Rehabilitation Network for Environmental Technologies) jsou uvedena témata pro 
aktivity podmiňující recyklaci nevyužitých území: 

- Průzkumy oblastí brownfields 
- Urbanistické a architektonické návrhy nového využití 
- Průzkum a výzkum historických budov a jejich kulturní hodnoty, jejich 

zachování za účelem nového využití 
- Sociální aspekty a předcházení možných problémů,  (Umwelt Bundes Amt 

Bonn, Německo, 2002). 

Vhodnost nového využití opuštěných budov z mnoha důvodů je také tématem ekologického, 
ekonomického a sociálního pohledu na recyklaci nevyužívaných budov a je důležitým 
aspektem protože mnohé z nich jsou svědectvím dřívější důležitosti železniční dopravy. 
Zemánková (2003) uvádí důvody k zachování starých objektů: „….v případě architektury se 
toto nové uplatnění zakládá na několika důvodech a vyjmenujme alespoň některé z nich: 

- Konverze historických budov jako dobových dokumentů výrobních aktivit 
- Zachování budov, kterých lze využít pro jejich fyzické hodnoty 
- Zachování budov z důvodu jejich architektonické kvality 
- Zachování budov, které nám jsou blízké jako součást tradičního prostoru 
- Zachování budov pro nové (výrobní) aktivity“  

V roce 2004 vydal CZECHINVEST „Národní strategie regenerace brownfieldů“, kde jsou 
doporučeny a popsány možné postupy pro využití málo využívaných nebo opuštěných ploch, 
je zde zdůrazněna nutnost vládní akce na podporu rekultivace nebo obnovy života na 
brownfields včetně popisu situace v České republice a zkušeností v zahraničí. Krom jiného 
jsou uvedeny příklady možných legislativních i fiskálních změn na podporu znovuvyužití 
těchto opuštěných ploch. Vláda vzala zprávu na vědomí.  

Ve spojení s nevyužívanými nádražními pozemky a jejich možného nového využití je dáván 
do protikladu nárůst suburbanizace okolí velkých měst. Tento problém se obzvláště dotýká 
Středočeského kraje. K omezení nežádoucích jevů záborů volné půdy je třeba veřejné aktivní 
formální i neformální intervence. Ta nemusí být pouze finanční, může být vyjádřena 
institucionální pomocí místní administrativy, aktivním veřejným zájmem na úpravném okolí 
a připravenou metodikou (Votoček, J., 2006).5 Pomohlo by zavedení jednotné metodiky pro 
krajské úřady, které mají ze své pozice lepší přehled o problémech svých obcí (Jackson, J., 
2006).  

Stálý tlak na vládní podporu nových využití zanedbaných území je znatelný v celé Evropě. 
Například v Dánsku zavedli program „Nová dánská vládní reforma – centrální 
decentralizace“ a v něm zdůrazňují roli samospráv pro utváření a podporu moderní vzdělané 
společnosti občanů, která zajistí, že povinnosti budou řešeny jako výsledek dialogu mezi 
občany a jimi zvolenými zastupiteli (Andersen, 2008).  
Ve stejném čase (březen 2008) vydala skupina Francis and Taylor Group (UK) první číslo 
časopisu Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban 
Sustainability“ (Mezinárodní výzkum v utváření prostoru a urbánní udržitelnost – vlastní 
překlad), kde v článku „Quantitave analysis of urban form: a multidisciplinary review“ 
autoři (Kelly Clifton, Reid Ewing, Gerrit-Jan Knaap a Yan Song) shrnují multidisciplinární 
problematiku urbánních forem. V abstraktu tohoto článku je dobře shrnut obsáhlý výklad 

                                                 
5 Seminář krajského úřadu Středočeského kraje, „ Možnosti ovlivnění procesu suburbanizace 
v návaznosti na využití brownfields“, 12/2006 
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multidisciplinarity zkoumání a tvorby sídel. Jsou zde rozdělena hlediska analýz sídelních 
forem na 5 kategorií včetně hlavního zájmu, dotčené vědecké disciplíny, měřítka zájmu a 
zdroje údajů (citace ze str. 1 a 3 článku): 

1. Krajinná ekologie  - ochrana ŽP – přírodověda – region – povrch území 
2. Ekonomické struktury – ekonom.účinnost – ekonomie – město – zaměstnanost  
3. Povrchová doprava – přístupnost – dopravní plánování – městská část – zaměstnanost, 
obyvatelstvo a dopravní síť 

4. Komunitní plánování – sociální péče – Land-use planners – sousedství – místní funkční 
využití ploch a GIS data 

5. Urbánní (územní) plánování – estetika a pěší dostupnost – urbanisté – jednotlivé 
bloky/plochy – výkresy, průzkumy a audity 
Na základě uvedeného přehledu jsou vyjádřeny 4 závěry: 

1. za poslední dvě dekády byl dosažen podstatný pokrok ve schopnosti měřit a analyzovat 
prostorové vzory, které pomohou charakterizovat městské formy 

2. v různém stupni důležitosti a z různých důvodů je výhodný rozvoj kompaktní a smíšeného 
využití 

3. řešení sídelní formy musí být navrženo v takovém měřítku, aby řešilo různorodé problémy 
4. při množství opatření, která se používají pro dosažení stejného výsledku, by pomohlo 
zavedení společných standardů v terminologii a měřitelných veličinách. (konec citátu).  
V článku uvedené kategorie i závěry považuji za přínosné a vhodné k zavedení i v České 
republice. 
Do návodů obecnýchh řešení problémů brownfields přispívá inspirativní příručka „Best 
Practice Guidance for Sustainable Brownfield Regeneration“, vydaná 2005 sdružením 
RESCUE, přístupná on line na: 
<http://www.google.cz/?gws_rd=cr&ei=XvspUqKfBJL44QSOr4HwCA#q=Best+Practice+
Guidance+for+Sustainable+Brownfield+Regeneration> , která popisuje možné postupy 
v hledání možností nového využití zanedbaných území. 

-   Výuka prostorového plánování ve světle hospodárného využití území je 
zatím málo frekventované téma výuky. Objevily se ale první nabídky, ČVUT v Praze, 
fakulta stavební zavedla nový studijní program - urbanizmus a územní plánování 
(Mansfeldová, 2002)6 . 

 Spokojenost s úrovní vzdělávání v územním plánování a využívání krajiny vyjadřuje málo 
autorů, ani dobře vedené využívání brownfields ve Velké Británii není důvodem k 
uspokojení s úrovní vzdělávání. Za jednu z nejdůležitějších schopností pro tvorbu územních 
plánů je považováno umění komunikace při vyjednáváních při tvorbě ÚP (Thompson, R., 
2002).  Nutnost vzdělávání hlavních aktérů řešené problematiky brownfields uznávají 
všichni autoři (např.: Pletnická, J., Jackson, J. a  Nathanail, P. 2003).  Vzhledem k zaměření 
své práce zde zmiňuji důraz na vzdělávání pracovníků veřejné správy a veřejnosti.  Za 
pomoci fondů Vyszegradské čtyřky byla vydána brožura „Framework for the Educational 
Campaign in Support of the Regeneration of Brownfields Sites“, a v roce 2003 spuštěn 
program Lifelong Educational Project on Brownfields na VŠB – TU Ostrava. 

Ve sborníku konference Brownfields Sites II – Assessment, rehabilitation and Development 
v Sieně (Itálie) v roce 2004, vydáno WIT Press 2004, ISBN: 1-85312-719-1 popisuje moje 
školitelka doc. Ing. Barbara Vojvodíková plány a praxi v rehabilitaci opouštěných uhelných 
dolů v Ostravě a možné přínosy této rehabilitace pro městské prostředí. 

                                                 
6 Urbanizmus a územní plánování, č.4, ročník 2002, str. 29 
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Ve Velké Británii vyšlo mnoho praktických manuálů pro veřejnou správu i pro zájemce o 
nové využití brownfields (např.: Edwards, D., 2005), fakulta stavební VŠB elektronickou 
verzi Brownfields handbook  (kolektiv autorů z ČR, Slovenska, Polska, Německa a Velké 
Británie pod vedením Dr. Uwe Ferber 2006) na <www.fast.vsb.cz/lepob>  pro projekt 
celoživotního vzdělávání za finanční pomoci Leonardo da Vinci Pilot Project CZ 04/B/F/PP-
168014. Tato příručka shrnuje problematiku brownfields v Evropě a zabývá se všemi 
aspekty řešení jejich problematiky – vyhledávání a inventarizace, plánování nového využití a 
jeho technické a environmentální aspekty, rizika a jejich zvládání, ekonomické možnosti, 
legislativní a právní zodpovědnost, kulturní a sociální důsledky řešení nebo neřešení nového 
využití a také zapojení občanů do procesu. V rámci tohoto projektu byl uspořádán seminář 
pro učitele účastníků plánování nového využití brownfields.  

Další základní texty o nutnosti angažovanosti místních samospráv a o hledání metodiky pro 
nové využití brownfields (Jackson, J., 2006; Srb, V., 2002).  

- Ekonomická problematika nových využití patří neoddělitelně k řešení 
nevyužívaných území a je třeba se jí zabývat. Jedním z návodů by mohl být upravený 
překlad doporučeného postupu pro výstavbu na brownfields od sestavení odborného 
týmu, přes seznámení s možnými riziky, jejich zvládání, pojištění, kontakty na úřady 
zabývající se touto problematikou, způsoby financování, daňové nástroje, rizika, 

modelová řešení a zákonný rámec (Bryce, A. J., Laidler, D. W., 2002) 7.    

Přijetí multidisciplinarity řešení všech nevyužívaných území v intravilánech obcí včetně 
drážních je nezbytnou podmínkou k jejich úspěšnému zvládnutí (Vojvodíková, B. a kol., 
20128).   Možnostmi financování projektů na brownfields za pomoci revolvingových fondů 
EU a finančního nástroje JESSICA.9  

Nezanedbatelným přínosem k nasměrování přemýšlení o ekologickém i finančním aspektu 
oživení brownfields by mohlo být zavedení daňových nástrojů pro  upřednostňování 
rozvojových  projektů na brownfields oproti těm na „zelené louce“. Takové daňové pobídky 
by mohly pomoci zvýšit zájem všech aktérů a tím ovlivnit  - zlepšit životní a kulturní 
prostředí obce. (Rybeck, R., 2004)  

 

3. CÍL PRÁCE 

4. Cílem je nalezení metodiky, která by průkazným a kvantifikovatelným způsobem 
pomohla ukázat, jak rozdělit nepotřebný majetek – opuštěné drážní plochy tak, aby 
současný vlastník – stát mohl respektovat potřeby a tvorbu rozvojových preferencí 
obce a přitom plnil povinnosti maximalizovat výnos z jejich prodeje. 

Železniční brownfields představují v mnoha ohledech tzv. „veřejný statek“10. Z hlediska 
jejich umístění v intravilánu obce se vždy jedná o nemovitost, která byla užívána pro 

                                                 
7 Vydala CIRIA, London 2002, autoři: Laidler, D.W., Bryce, A.J., Wilbourn, B. 
8 Vojvodíková B. a kol., 2012,  „Brownfieldy – specifika, okolí a ideje“, Kamil Mařík-Professional 
Publishing, Praha, ISBN 978-80-7431-100-0 
9Viz Seznam zkratek, další podrobnosti dostupné on line na:  
<http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jessica_en.cfm >  
10 jeho spotřeba je nerivalitní, znamená to, že jde o takové statky, jejichž spotřeba osobou A nesnižuje 
užitek, který ze spotřeby daného statku plyne současně osobám ostatním. (podrobněji viz Slovník 
použitých výrazů a publikace Musgraveová, P, Musgrave, R., 1994,  Veřejné finance v teorii a praxi, 
str. 40) 
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provozování železniční dopravy na dráze a modernizací se stala nepotřebnou. Je zde 
zkoumáno jak pro ni najít další využití a způsob, jakým lze tohoto cíle dosáhnout při 
zohlednění zákonných a ekonomických omezení. Tato práce navrhuje jeden z možných 
přístupů ke změně chápání existence nevyužívaných území v intravilánech obcí.   

5. ETAPA Č. I 

 Začátek práce byl prováděn na základě hypotézy č. 1, kde jsem předpokládala zájem 
obcí  na novém využití zanedbaných nemovitostí a projeví zájem o možnost nalezení 
způsobu jejich přeměny podle svých představ. Správci - České dráhy  a Správa 
železniční dopravní cesty svěřený majetek nevyužívá, vznikají železniční brownfields, 
která deprimují své okolí a snižují konkurence schopnost obce (viz Sborník ze seminářů 
OECD, 2001, Praha a ÚEP, 2002, Praha) 

4.1 STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V územních plánech obcí jsou nádražní plochy ve státním zájmu „nedotknutelné“ a obec 
nemá a nehledá pravomoc s nimi nakládat. Tyto plochy se často nacházejí v centru obce 
nebo v jeho blízkosti, zabírají cenné místo, mají vybudovány příjezdové komunikace i 
technickou infrastrukturu (kanalizace, přívod vody a elektrické energie) přímo ve svém 
půdorysu nebo v jejich bezprostředním sousedství. Blokují jedinečné centrální území a na 
„zelené louce“ se staví nová sídliště nebo skladové areály. Společnost ochuzována o 
nezastavěné území, kterého je konečné množství. Toto ochuzování je argument, který 
zahrnuje všechny tři pilíře „udržitelného (= hospodárného) rozvoje území“ - ekologický, 
ekonomický i sociální. 

Železniční brownfields deprimují své okolí, neupravené a nevyužívané plochy způsobují 
ztrátu hodnoty sousedních pozemků, obyvatelé v takovém prostoru buďto nechtějí žít a 
opouští je a nebo se pomalu přizpůsobí a přitahují podobně devastovaná společenství.  

4.2 STANOVENÍ POSTUPU 

 V mapě železničních tratí v České republice jsem vybrala 144 lokalit s vlakovými 
stanicemi (příloha k jízdnímu řádu z roku 2011, Ing. Pavel Krýže a PhD., Ing. Tomáš Pošta).  
Výběr byl proveden dle těchto kritérií:  

- uzlové stanice železničních tratí různé důležitosti  
- konečné stanice místních tratí v obcích  

Informace k obcím vybraným dle popsaných kritérií jsem našla na stránkách portálu 
veřejné správy ePUSA <www.epusa.cz/inde10.php>  [ kontrola údajů 20. 5. 2013, 
Literatura].   Z těchto stránek je snadný přístup ke stránkám ČSÚ s dalšími statistickými 
údaji.  Viz  <http://czso.cz>  .  

Shromážděná data byla vložena do databáze Železnice I, která umožňuje jejich další 
zpracování – viz tabulky č. 1 a 2, Příloha č. 3 a 4 pro Středočeský a Severomoravský 
kraj.  

Ze shromážděných podkladů jsem sestavila dotazník pro obecní zastupitele vybraných 
obcí (Příloha č. 5), který jsem spolu s průvodním dopisem (Příloha č. 6) rozeslala na 
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místní úřady vybraných obcí.11 Vyplnění a vrácení dotazníku se ukázalo v novém 
seznamu, ze kterého byl přístup k odpovědím. (Příloha č. 7). 

4.3 DOTAZNÍK 

Odpovědi na otázky byly volbou jedné ze tří možností. Jediný konkrétní 
dotaz byl na rozlohu nádraží v m², údaj byl zvolen jako jeden z klíčových – rozloha 
nádraží měla představovat jeden z hlavních ukazatelů zájmu obce o kultivaci 
nevyužívané železniční plochy.  

Dotazník byl sestaven ze tří částí:  

- unikátní hlavička pro každou obec s předem vyplněnými údaji dle ePUSA a 
ČSÚ, Veřejná databáze, určeny ke kontrole správnosti, 

- otázka na rozlohu nádražních ploch v dotyčné obci, 
- 20 otázek pro vyplňovatele o vybavenosti obce.  

Cílem rozeslání dotazníku byla verifikace získaných údajů, získání tzv. tvrdých dat o 
statusu a velikosti nádražních brownfields (dále jen BF) v obcích a zjištění zájmu a 
možností obce na rozvoj na BF v jejím intravilánu. Ve vybraných obcích bylo provedeno 
ústní šetření.  

Předpokládala jsem najít závislost v porovnání poměru velikosti plochy určené pro 
železniční dopravu k velikosti zastavěné plochy obce a k dalším údajům svědčících o 
zájmu obce na odstranění brownfields z jejího intravilánu, 

Všech 144 dotazníků bylo dvakrát elektronicky rozesláno, v prosinci 2011 a s 
přepracovaným průvodním dopisem (příloha č. 6) v únoru 2012. 

4. 4. VÝSLEDEK 

Po dvou rozesláních bylo zodpovězeno pouhých 8 dotazníků, návratnost cca 
5,7 %. Evidence vrácení dotazníků byla zajištěna elektronicky, ukázalo se 
v  seznamu, ze kterého byl přístup k odpovědím ( příloha č. 7). Ve všech 8 bylo 
uvedeno, že obec nemá představu o jiné funkci nevyužívaných železničních ploch. 
Pouze jeden dotazník měl vyplněn údaj o rozloze nádraží, ale s chybou v řádu 10² 
(uvedeno 1.744  m² místo cca 140 000 m²). Ve  všech odpovědích byla vyjádřena 
bezvýhradná spokojenost s vybaveností obcí. Zástupci oslovených obcí projevili 
nezájem na účasti ve školní doktorské práci, nezájem o stav nevyužívaných 
nádražních ploch a přesvědčení, o „nedotknutelnosti“ drážních pozemků  

Výsledky dotazníkového šetření nepřinesly použitelný výsledek. Bylo nutné hledat další 
zdroje údajů pro zjišťování možností nového využití zanedbaných drážních ploch. 

 

5.  DRUHÁ  ETAPA 

 Po neúspěšném šetření dle hypotézy č. 1 jsem přistoupila k dalšímu kroku, k 
hypotéze č. 2, která měla potvrdit nebo vyvrátit existenci vazby mezi velikostí obce 
(počet obyvatel) a potenciálem pro řešení územních problémů. Cílem bylo zjistit, zda 
větší obce mají i lepší možnosti využít opouštěné nádražní plochy.  
Dle politiky územního rozvoje vyhlášené vládou České republiky dne 20. 7. 2009 a 

                                                 
11 Formulaci otázek i text průvodního dopisu jsem konzultovala také s pracovníkem společnosti 
Millward Brown CZ, výzkumná agentura, PhDr. Martinem Tučkem. 
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v souladu s evropskými předpisy byly shromažďované údaje rozčleněny na 3 pilíře 
udržitelného rozvoje; ekologický, ekonomický a sociální 

5.1 POPIS POSTUPU 

Hypotéza č. 2 vyžadovala shromáždění, rozbor a vyhodnocení velkého 
množství informací. Původní i nové údaje měly ukázat vzájemnou závislost 
jednotlivých proměnných a jejich hierarchii. K dosažení výsledku dle hypotézy č. 2 
byly učiněny tyto kroky: 

- Zvolena jiná velikost základního souboru 
- Určeny další zdroje údajů a informací 
- Vytvoření databáze Železnice 
- Zvoleny faktory a indikátor pro vyhodnocení udržitelného rozvoje 
- Vyhodnocení indikátorů a faktorů 
- Vyhodnocení výsledků hypotézy č. 2 

Soubor byl zúžen na Středočeský kraj, město Louny a dva hraniční železniční 
přechody (Meziměstí u Broumova, Rumburk), celkem 24 obcí všech tří kategorií 
samostatnosti dle zákona č. 128/2000 Sb.12 Počet vybraných obcí dle jednotlivých 
kategorií:  

- Obce        9 
- Obce s přenesenou působností (ve výkonu státní správy) 3 
- Obce s rozšířenou působností (ve výkonu státní správy) 12 

Vybrané hraniční přechody s původním určením „brány do Rakousko-Uherské 
monarchie“ již ztratily svůj význam, ale výstavné a reprezentativní nádražní budovy 
jsou ještě v poměrně dobrém technickém stavu a je žádoucí najít pro ně nové využití ( 
Příloha č.2)  

Louny byly vybrány pro rozpor mezi údaji o zastavěném území (632 ha) v 
platném územním plánu vydaném usnesením č.49/2010 z 20. 9. 2010, textová část, 
str. 3, na městských webových stránkách 
<http://www.mulouny.cz/uup/UP/Louny/louny_txt.pdf>  [20. 5. 2013] a na příslušné 
stránce ČSÚ- zastavěné území 138 ha, dostupné on line na: 
<http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=5&pro_1_154=565971&cislotab
=MOS+ZV01 > [20. 5. 2013].  Příloha č. 11 – územní plán města Louny. 

Zdroje dalších údajů a informací 

- Český úřad zeměměřičský a katastrální – rozloha nádražních ploch v územních 
plánech obcí, dostupné on line na:   
  <http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx >  

-  Ekonomické možnosti obce a počet obyvatel. Dostupné on line na:  
  < www.rozpocetobce.cz >   

- webové stránky vybraných obcí – územní plány a výsledky hospodaření za 2011 

- CD Cargo a.s. – přepravní výkony z a do nádraží vybraných obcí 2009 – 2011. 

- České dráhy a.s. (e-mailový dopis, konzultace na generálním ředitelství ČD). Žádané 
údaje jsem nedostala. 

                                                 
12 Zákon č. 128/2000 Sb.,  o obcích, ze dne 12.4.2000,  § 11, 64 a 66 
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5.2 TŘI  PILÍŘE  UDRŽITELNÉHO ROZVOJE, TŘI FAKTORY K POSUZOVÁNÍ 

Pro nalezení vazeb mezi velikostí obce (počet obyvatel) a její schopností řešit územní 
problémy jsem seskupila indikátory do tří faktorů - ekologický faktor (úroveň hospodárného 
využití území), ekonomický faktor, složený z indikátorů (příjmy a výdaje obce na 1 
obyvatele) z výsledků hospodaření jednotlivých obcí a sociální faktor (indikátory věkového 
rozložení obyvatel a velikost obce) 

Údaje jednotlivých faktorů byly vloženy do samostatných databází a ty potom vyhodnoceny. 

Databáze Územní faktor, tabulka č.5. a – Územní ukazatele 

Název 
St. 
sam. 

Plocha 
F 
zprac. 
v ÚP  
[ha] 

Zastav. 
Plocha 
F1 v ha

Plocha 
nádraží 
F2 [ha] 

Podíl F2 k 
zast.ploše 
obce F1 

Počet 
obyvatel 

Výkon 
nádraží, 
podej  [t] 

výkon 
nádraží 
podej v 2012 
[t/ha] 

obyv/ 
1ha 

Rakovník ORP 1,850 160 4.09 2.55% 16,611 78,034 19,102.57 104

Mělník ORP 2,496 174 6.40 3.68% 19,532 51,159 7,993.59 112

Louny ORP 2413 138 15.42 11.17% 18832 34,480 2,236.06 136

Beroun ORP 3,144 150 32.00 21.33% 18,794 1,030,577 32,205.53 125

Kralupy n.Vlt. ORP 2,190 194 29.76 15.34% 17,868 428,426 14,396.03 92

Kolín ORP 3,499 302 70.72 23.42% 31,042 382,953 5,415.06 103

Dobříš ORP 5,342 72 1.56 2.17% 8,613 17,752 11,379.49 120

Kutná Hora ORP 3,310 235 12.36 5.26% 20,604 4,461 360.92 88

Nymburk ORP 2,059 142 61.04 42.99% 14,793 500,979 8,207.39 104

Vrané n. Vlt. O 426 22 1.01 4.59% 2,361 60 59.41 107

Čáslav ORP 2,646 121 10.50 8.68% 10,150 69,414 6,610.86 84

Zruč n. Sáz. OPP 1,641 55 3.64 6.62% 4,965 4,988 1,370.33 90

Hostivice OPP 1,449 72 5.72 7.94% 7,506 171 29.90 104

Velvary OPP 1,810 51 1.05 2.06% 2,996 12,436 11,843.81 59

Rumburk ORP 2472 107 15.2 14.21% 11171 260 17.11 104

Český Brod ORP 1,971 83 5.70 6.87% 6,843 1,666 292.28 82

Čerčany O 645 24 6.07 25.29% 2,701 987 162.60 113

Lužec n.Vlt. O 1,000 23 0.60 2.61% 1,416 12 20.00 62

Meziměstí O 2572 38 16.81 44.24% 2710 37,772 2,247.00 71

Všetaty O 1,287 42 6.50 15.48% 2,197 185 28.46 52

Lužná u Rak. O 2,978 34 5.98 17.59% 1,820 1,622 271.24 54

Velký Osek O 1,056 30 9.77 32.57% 2,206 172 17.60 74

Ledečko O 304 6 1.46 24.33% 176 548 375.34 29

Krupá O 743 15 3.36 22.40% 456 0 0.00 30

Zdroj: internetové stránky jednotlivých obcí – územní plány,   <www. cuzk.cz>   - katastrální území.  
Kontrola 20. 5. 2013 

Tabulky č. 5 .b – průměrné, maximální a minimální hodnoty územních ukazatelů 

Ukazatel 1 (F2/F1) 
Ukazatel 2                      (počet 
obyvatel/1ha) 

Ukazatel 3                (výkon 
nádraží) 

    %     %   t/ha % 

průměr 15.14 100 průměr  88 100 průměr 5193 100

ma10. 44.24 292.21 ma10. 136 155.96 ma10. 32206 620.12

min 2.06 13.61 min 29 33.52 min 0 0

Zdroj: tabulka č.5. a 

Zvolené územní indikátory (ukazují schopnost hospodárného využívání území) jsou ve 
sledovaných obcích odlišné.  
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- ukazatel č. 1 (poměr rozlohy nádraží k zastavěné ploše obce F2/F1) 

Rozloha nádraží v absolutní hodnotě nebo v poměru k celkové zastavěné ploše obce 
není pro projevení zájmu rozhodující. Viz dotazníkové šetření dle hypotézy 1.  

- ukazatel č. 2   hustota obyvatel na 1 ha z databáze Územní faktor, obce se statutem 
města bez ohledu na svoji velikost měřenou počtem obyvatel mají větší hustotu 
obyvatel na 1 ha než stejně veliké obce.  

- ukazatel č.3   výkon nádraží v tunách vztažený k jeho ploše v hektarech, podrobnější 
údaje v části ekonomický faktor  

Ve vypočtených hodnotách, které vypovídají o využití plochy nádraží je veliký rozdíl 
v absolutních i v poměrných hodnotách. Ani tento ukazatel nevypovídá nic o přístupu 
samosprávy k nevyužívaným nádražním plochám na svém území. 

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍ FAKTOR

Název 
St. 
sam. 

Pořadí 
F1/F 

Pořadí 
F2/F1 

Pořadí 
hustota 
obyv/1 
ha 

Pořadí 
výkon 
[t/1ha] 
nádr.pl.  

Ø 
územní 
faktor 

Pořadí 
územní 
faktor 

Rakovník ORP 2 3 10 5 5 1 

Mělník ORP 5 5 5 7 5.5 2 

Louny ORP 7 12 1 9 7.25 3 

Beroun ORP 10 17 2 1 7.5 4÷5 

Kralupy n.Vlt. ORP 1 14 12 3 7.5 4÷5 

Kolín ORP 3 19 11 4 9.25 6 

Dobříš ORP 23 2 3 10 9.5 7÷8 

Kutná Hora ORP 4 7 14 13 9.5 7÷8 

Nymburk ORP 6 23 9 2 10 9 

Vrané n.Vlt. O 8 6 6 22 10.5 10 

Čáslav ORP 11 11 15 6 10.75 11 

Zruč n. Sáz. OPP 15 8 13 12 12 12÷13 

Hostivice OPP 9 10 8 21 12 12÷13 

Velvary OPP 18 1 20 11 12.5 14÷15 

Rumburk ORP 12 13 7 18 12.5 14÷15 

Český Brod ORP 13 9 16 14 13 16 

Čerčany O 14 21 4 16 13.75 17 

Lužec n.Vlt. O 19 4 19 23 16.25 18 

Meziměstí O 22 24 18 8 18 19÷20 

Všetaty O 16 15 22 19 18 19÷20 

Lužná u Rak. O 24 16 21 15 19 21÷22 

Velký Osek O 17 22 17 20 19 21÷22 

Ledečko O 21 20 24 17 20.5 23 

Krupá O 20 18 23 24 21.25 24 

Databáze Ekologický/územní faktor, tabulka č. 5 . c – vyhodnocení sady zvolených 
ekologických/územních indikátorů pro sledované obce, Zdroj: Tabulky č. 5. a, b   
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Z tabulky 5. c  vyplývá, že větší obce (ORP) vykazují jednoznačně lepší výsledky 
v územních ukazatelích, o něco horší výsledky mají obce s přenesenou působností a 
nejmenší schopnost pro řádné hospodaření s územím vykazují samostatné obce. 

 Ekonomický faktor   

Ekonomický pilíř je posuzován jako faktor s více indikátory, které vyjadřují 
ekonomické prostředí obce. Byly zvoleny údaje o výsledcích hospodaření obcí za rok 
2011 získané na stránkách  <http://www.rozpocetobce.cz> [kontrola 20. 5. 2013] a na 
webových stránkách sledovaných obcí. Do ekonomického faktoru jsem použila 
dopravní výkony nádraží (dodej) ve sledovaných obcích v letech 2010 – 2012 
v tunách, ze souboru údajů zaslaných z CD Cargo, a.s. dne 2.11.2012.  

Podnikatelské aktivity jsou hodnoceny nepřímo, z ukazatele dopravních výkonů (viz 
výše) nákladní železniční dopravy.  V tomto faktoru jsou porovnány dopravní výkony 
s plochou nádraží a výsledek je hodnocen ze dvou hledisek - ekonomicky i z hlediska 
hospodárného využívání území jako ekologický indikátor. 

Srovnáním příjmů a výdajů jednotlivých obcí lze říci, že hospodaří ve vzájemně 
srovnatelných hodnotách s výjimkou Hostivice, jejíž schodek hospodaření na 1 obyvatele 
je o 31,4% vyšší než příjem a s ohledem na velikost obce a ve srovnání s ostatními 
obcemi je dost vysoký. Pro další práci jsem obce rozdělila dle velikosti (počtu obyvatel) 
na obce malé, střední a větší: 

- malá obec < 3.000 obyvatel 
- 3.000 obyvatel < středně velká obec < 15.000 obyvatel 
- 15.000 obyvatel < větší obec < 30.000 obyvatel.  

V tomto srovnání vychází nejmenší příjem ze sledovaných obcí pro ty s počtem obyvatel 
do 3.000 (přesně do 2.710 obyvatel) s příjmy a výdaji jen slabě nad 10.000,- Kč. 
Příkladem je nejmenší z vybraných obcí – Ledečko se 176 obyvateli s příjmy ve výši 
11.028,- a výdaje 11.269,- Kč (schodkové hospodaření cca 2%). Největší z malých obcí 
představuje Meziměstí u Broumova (2.710 obyvatel) s výdaji 22.399,- a příjmy 20.298,- 
Kč  (- 9,06%).  

Dalším zvoleným ekonomickým indikátorem byly výkony nádraží ve sledovaných obcích 
v letech 2010 - 12, které byly získány v ČD Cargo a jsou zpracovány v tabulce č. 5. e. 
V práci je použita pouze část ze získaných  údajů, jmenovitě výkony nádraží v tunách 
materiálu převzatého k dopravě (v terminologii užívané v CD Cargo, a.s. „podej“).  

Z přehledu nákladních dopravních výkonů nádraží ve sledovaných jsem očekávala 
možnost posoudit ekonomický význam dráhy pro život obce, tj. předpoklad 
zaměstnanosti i vliv na podnikání. Výsledek porovnání je tak variabilní, rozdíly ve 
výkonech nádraží jsou řádové, že z výsledků nelze činit závěry.  

Hodnocení dle ekonomického faktoru 

Vyhodnocení obcí dle zvolených ekonomických ukazatelů/indikátorů je ukázáno 
v tabulce č. 5. f.  Pořadí (úspěšnost obce) je vypočteno z průměru ekonomických 
ukazatelů/indikátorů za použití statistických údajů v internetových stránkách 
jednotlivých obcí. Na základě srovnání prvních třech údajů byla spočítána úspěšnost 
obecního hospodaření se svěřenými finančními prostředky. Jako další indikátor 
ekonomického prostředí obce byl zahrnut údaj o využití plochy nádraží.  
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V hodnocení ekonomického prostředí obce vychází nejlépe obce s rozšířenou působností 
s tradičním průmyslem.  

Databáze Ekonomický faktor, tabulka č. 5. f – vyhodnocení sady zvolených 
ekonomických indikátorů pro sledované obce 

HODNOCENÍ: EKONOMICKÝ FAKTOR 

Název 
St. 

sam. 

Výdaje 
celkem  
[tis.Kč] 

Příje
m - 

výdaj  
[Kč] 

% *100 
hospod
aření/
1 obyv 

Počet 
obyvate

l 

Využití 
nádrží 
v t/ha 

Pořad
í 

příjem 
- 

výdaj 

Pořad
í % 

úspěc
h 

hosp 

Pořadí 
výkon 
1ha 

nádra
ží 

Ø 
ekon. 
faktor 

Ekon
om. 

faktor 

Beroun ORP 391,162 3,945 0. 190 18,794 14,091 1 1 4 2.00 1 

Kralupy n.Vlt. ORP 361,609 1,681 0. 083 17,868 15,346 4 5 3 4.00 2 

Kolín ORP 800,476 1,707 0. 066 31,042 7,015 3 6 7 5.33 3 

Čáslav ORP 355,593 1,026 0. 029 10,150 9,248 6 10 5 7.00 4 

Krupá O 5,168 986 0. 087 456 607 7 4 12 7.67 5 

Nymburk ORP 357,499 771 0. 032 14,793 7,728 8 9 6 7.67 6 

Velký Osek O 22,257 1,088 0. 108 2,206 187 5 3 16 8.00 7 

Rakovník ORP 475,902 32 0. 001 16,611 24,645 12 12 2 8.67 8 

Vrané n.Vlt. O 28,041 1,841 0. 155 2,361 0 2 2 23 9.00 9 

Velvary OPP 63,190 -779 -0. 037 2,996 26,481 16 18 1 11.67 10 

Všetaty O 32,229 563 0. 038 2,197 107 10 7 19 12.00 11 

Dobříš ORP 158,382 661 0.036 8,613 20 9 8 21 12.67 12 

Louny ORP 412,231 1,056 -0.048 18,832 0 20 20 0 13.33 13 

Lužec n.Vlt. O 17,124 127 0.011 1,416 82 11 11 20 14.00 14 

Rumburk ORP 324,360 -69 -0.002 11171 270 14 14 14 14.00 15 

Čerčany O 32,233 -7 -0.001 2,701 186 13 13 17 14.33 16 

Kutná Hora ORP 555,679 -954 -0.035 20,604 1,761 19 17 9 15.00 17 

Ledečko O 2,107 -241 -0.020 176 168 15 15 18 16.00 18 

Zruč n. Sáz. OPP 136,203 1,184 -0.043 4,965 829 21 19 10 16.67 19 

Lužná u Rak. O 21,905 -919 -0.076 1,820 730 18 21 11 16.67 20 

Mělník ORP 589,888 3,807 -0.126 19,532 1,987 23 23 8 18.00 21 

Český Brod ORP 176,506 -835 -0.032 6,843 11 17 16 22 18.33 22 

Meziměstí O 60,208 2,010 -0.090 2710 325 22 22 13 19.00 23 

Hostivice OPP 224,131 8,017 -0.268 7,506 252 24 24 15 21.00 24 

 

Ukazatel 1 - Příjem v Kč Ukazatel 2 - Výdej v Kč 
Ukazatel 3 - Výkon nádraží v 
t/ha 

průměr 22.453,-  100% průměr 22.683,-  100% průměr 4.032.4 100% 
ma10. 
% 37.024,-  164.90% 

ma10. 
% 35.998,-  158.70%

ma10. 
% 26.481 656,71% 

min  % 11.028,-  49.12% min  % 11.269,-  31.30% min  % 0 0% 

 

Sociální faktor  

Sociální pilíř je analyzován v sociálním faktoru a je sestaven ze čtyř zvolených indikátorů 
– věkové rozložení obyvatelstva (podíl dětí, ekonomicky aktivních obyvatel a seniorů) a 
velikost obce. 

Podíl věkových skupin v obyvatelstvu obce – srovnání ukazuje téměř identické věkové 
složení všech posuzovaných obcí s odchylkami od průměru do 3,44 % a ukazuje 
poměrně rovnoměrné rozložení obyvatel dle věku a nezávislost tohoto sociálního 
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faktoru na velikosti obce a proto nezakládá možnost rozlišovat atraktivitu obce dle 
vyššího zastoupení některé ze statisticky rozlišovaných skupin.  

Databáze Sociální faktor, tabulka č.5. h – vyhodnocení sociálního prostředí obce dle 
zvolených indikátorů 

HODNOCENÍ: SOCIÁLNÍ FAKTOR 

Název 

S
t.

 s
am

. 

P
oč

et
 o

by
va

te
l 

P
od

íl 
E

A
. 

ob
yv

at
el

 

P
od

íl 
dě

tí 
na

 
ce

lk
 

po
dí

l s
en

io
rů

 

P
oř

ad
í p

od
íl 

dě
tí 

P
oř

ad
í p

od
íl 

E
A

 
ob

yv
. 

P
oř

ad
í p

od
íl 

se
ni

or
ů 

Ø
 s

oc
. 

in
di

k.
 

S
oc

iá
l. 

F
ak

to
r 

Zruč n. Sáz. OPP 4,965 70.27% 12.10% 18.43% 24 3 3 10.00 1 

Rumburk ORP 
1117

1 70.24% 15.93% 13.84% 5 4 23 10.67 2 

Velký Osek O 2,206 65.87% 15.73% 18.68% 7 24 2 11.00 3÷4 

Kutná Hora ORP 
20,60

4 69.21% 13.92% 16.88% 17 9 7 11.00 3÷4 

Beroun ORP 
18,79

4 69.12% 15.52% 16.28% 8 11 15 11.33 5 

Čáslav ORP 
10,15

0 68.91% 13.89% 17.60% 18 12 5 11.67 6÷9 

Kralupy n.Vlt. ORP 
17,86

8 70.18% 13.68% 16.75% 21 5 9 11.67 6÷9 

Dobříš ORP 8,613 68.76% 15.46% 16.39% 9 13 13 11.67 6÷9 

Všetaty O 2,197 69.14% 16.07% 14.79% 4 10 21 11.67 6÷9 

Krupá O 456 70.18% 14.47% 16.23% 14 6 16 12.00 10 

Velvary OPP 2,996 67.66% 14.09% 19.03% 16 20 1 12.33 
11÷1

5 

Lužná u Rak. O 1,820 68.52% 14.78% 16.70% 12 15 10 12.33 
11÷1

5 

Rakovník ORP 
16,61

1 70.43% 13.12% 16.45% 23 2 12 12.33 
11÷1

5 

Čerčany O 2,701 68.46% 16.18% 15.36% 3 16 18 12.33 
11÷1

5 

Ledečko O 176 69.32% 15.34% 15.34% 11 7 19 12.33 
11÷1

5 

Český Brod ORP 6,843 67.56% 15.80% 16.64% 6 21 11 12.67 16 

Mělník ORP 
19,53

2 68.42% 14.20% 17.39% 15 18 6 13.00 
17÷1

8 

Hostivice OPP 7,506 68.69% 18.32% 12.99% 1 14 24 13.00 
17÷1

8 

Kolín ORP 
31,04

2 68.45% 13.88% 17.67% 19 17 4 13.33 
19÷2

0 

Lužec n.Vlt. O 1,416 70.83% 13.21% 15.96% 22 1 17 13.33 
19÷2

0 

Louny ORP 
1883

2 69.29% 14.74% 14.88% 13 8 20 13.67 21 

Nymburk ORP 
14,79

3 68.22% 15.41% 16.37% 10 19 14 14.33 22 
Vrané nad 
Vlt. O 2,361 67.26% 18.30% 14.44% 2 22 22 15.33 23 

Meziměstí O 2710 66.79% 13.87% 16.79% 20 23 8 17.00 24 
Průměr podílu zvoleného 
indikátoru  68.82% 14.92% 16.33%      

Vysvětlivka:  EA – ekonomicky aktivní obyvatel 

Ukazatel 1  
(podíl dětí 0 - 14 let) 

Ukazatel 2  
 (podíl EA obyvatel) 

Ukazatel 3  
 (podíl seniorů) 

Ukazatel 4 
(počet oby5.) 

    %     %     % 

průměr 0.15 100 průměr  0.69 100 průměr 0.16 100 průměr 9,432

ma10. 0.18 122.80 ma10. 0.71 102.92 ma10. 0.19 116.52 ma10. 31,042

min 0.12 81.15 min 0.66 95.70 min 0.13 79.55 min 176
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Vyhodnocení obcí dle faktorů  

Na základě výše uvedených statistik a příslušných výpočtů jsem analyzovala úspěšnost obcí 
pomocí faktorové analýzy. Zvolila jsem tři základní faktory pro hodnocení udržitelného 
rozvoje obcí; ekologický, ekonomický a sociální 

Podle zvolených ukazatelů jsem vyhodnotila úspěšnost obcí ve třech posuzovaných 
faktorech. Pro jednotlivé ukazatele úspěšnosti ekonomického, sociálního nebo územního 
posuzování zkoumaných obcí jsem sestavila pořadí a z průměrného ukazatele každého 
z faktorů pak sestavila pořadí úspěšnosti.  

         Databáze Udržitelnost, tabulka č. 5. i   Obce podle jednotlivých ukazatelů a faktorů 
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Rakovník ORP 2 3 2.5 2 4 3 23 2 12 12.3 5.9 1 

Mělník ORP 5 5 5 6 3 4.5 15 18 6 13 7.5 2 

Kutná 
Hora 

ORP 4 7 5.5 7 7 7 17 9 7 11 7.8 3 

Čáslav ORP 11 11 11 1 1 1 18 12 5 11.7 7.9 4 

Zruč n. 
Sáz. 

OPP 15 8 11.5 5 6 5.5 24 3 3 10 9 5 

Rumburk ORP 12 13 12.5 3 5 4 5 4 23 10.7 9.1 6 

Hostivice OPP 9 10 9.5 10 2 6 1 14 24 13 9.5 7 

Kolín ORP 3 19 11 4 8 6 19 17 4 13.3 10.1 8 

Kralupy 
n.Vlt. 

ORP 1 14 7.5 12 15 13.5 21 5 9 11.7 10.9 9 

Český 
Brod 

ORP 13 9 11 11 9 10 6 21 11 12.7 11.2 10 

Beroun ORP 10 17 13.5 8 13 10.5 8 11 15 11.3 11.8 11 

Louny ORP 7 12 9.5 13 12 12.5 13 8 20 13.7 11.9 12 až 13 

Velvary OPP 18 1 9.5 14 14 14 16 20 1 12.3 11.9 12 až 13 

Nymburk ORP 6 23 14.5 9 10 9.5 10 19 14 14.3 12.8 14 

Dobříš ORP 23 2 12.5 16 16 16 9 13 13 11.7 13.4 15 

Vrané nad 
Vlt. 

O 8 6 7 18 19 18.5 2 22 22 15.3 13.6 16 

Lužec 
n.Vlt. 

O 19 4 11.5 19 18 18.5 22 1 17 13.3 14.4 17 

Všetaty O 16 15 15.5 17 17 17 4 10 21 11.7 14.7 18 

Čerčany O 14 21 17.5 21 20 20.5 3 16 18 12.3 16.8 19 

Krupá O 20 18 19 20 22 21 14 6 16 12 17.3 20 

Meziměstí O 22 24 23 15 11 13 20 23 8 17 17.7 21 

Velký 
Osek 

O 17 22 19.5 22 24 23 7 24 2 11 17.8 22 

Lužná u 
Rak. 

O 24 16 20 23 21 22 12 15 10 12.3 18.1 23 

Ledečko O 21 20 20.5 24 23 23.5 11 7 19 12.3 18.8 24 

V hodnocení dle hypotézy č.2 – udržitelný rozvoj, dopadly nejlépe středně velká a  
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malá města (obce ORP13) s počtem obyvatel 10. – 30. 000. Ta jsou většinou velmi 
atraktivní a pro okolí vytváří centra, usídlují se tam kvalifikovaní lidé z regionu a většina 
zastupitelů i úředníků Městských úřadů a státní správy má odpovídající vzdělání. Druhou 
výhodou je vyšší dotace na obyvatele.  

Menší obce (počet obyvatel do 10.000) mají objektivně nižší příjmy na obyvatele a 
menší hustotu osídlení.  

5.3 ZÁVĚR Z HODNOCENÍ  2. ETAPY PRÁCE DLE HYPOTÉZY Č.2 

Hledání závislosti mezi počtem obyvatel obce a jejím potenciálem pro řešení 
územních problémů spojených s opuštěnými drážními plochami, nepřineslo 
očekávaný výsledek. Nepodařilo se najít obecně platnou vazbu mezi ukazateli 
velikosti obce a její schopností (nebo zájmem) řešit problematiku rozvoje území na 
zanedbaných drážních plochách. Vazby mezi sledovanými ukazateli, které byly 
shrnuty do tří faktorů, tří pilířů udržitelného rozvoje (ekologického, ekonomického a 
sociálního) přesto ukazují výhodnější postavení středně velkých obcí, které se 
v hodnocení dostaly na přední místa. Takové obce zřetelně ukazují větší atraktivitu 
pro své občany a novým využitím neudržovaných nádražních ploch by jejich prestiž a 
atraktivita ještě vzrostla. 

 V rámci 2. etapy se nepodařilo získat takové výsledky, na jejichž základě by 
bylo možno nalézt vzor pro „Dobrou praxi v novém využití železničních 
brownfields“ a který by bylo možno použít pro návrh postupu obcí pro získání a 
využití drážních ploch – železničních brownfields. Nepodařilo se najít takové 
parametry s vazbou na problematiku drážních brownfields, které by se u zkoumaných 
obcí měnily v závislosti na velikosti (počtu obyvatel) shodným nebo podobným 
způsobem.  

Hypotéza č.2 tak prokázala malou použitelnost pro hledání možností jak 
využít zanedbané drážní plochy v intravilánech obcí.   

 

6. TŘETÍ  ETAPA 

6.1 ÚVOD 

1. hypotéza ani  2. hypotéza nepřinesla hledané výsledky a šetření bylo bez 
výsledku. 

V této části je popsán další návrh postupu pro nalezení cíle práce: jak pro tyto 
plochy najít další veřejné využití při zohlednění zákonných a ekonomických omezení 
a to na základě existujících územně plánovacích pravidel a dostupných podkladů. 

Základem je úkol najít opakovatelný a objektivně měřitelný postup, který by 
pomohl vytvořit model číselných vztahů a ten využít při veřejné diskusi o dalším 
rozvoji obce v souvislosti s jiným/novým využitím opuštěných drážních ploch za 
účasti různých zájmových skupin. 

 

 

                                                 
13 ORP -  obec s rozšířenou působností - 3. stupeň samostatnosti podle zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích, § 11, 64 a 66 o obcích 
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6.2 VÝCHODISKA 3. ETAPY – HYPOTÉZA Č.3   

Současná situace je taková, že je odtrženo rozhodování státu prostřednictvím SŽDC 
(dříve i ČD) o nepotřebném nemovitém majetku železničních dopravních cest od 
rozhodování samospráv.  

Zkoumané plochy a jejich umístění 

Umístění zkoumaných ploch ve velké většině případů negativně ovlivňuje okolní 
urbanizované území, jejich nové využití může výrazně zvýšit atraktivitu celé obce. 
Zkoumané zanedbané plochy představují zvýšené nebezpečí „nákazy“ zanedbání 
sousedních pozemků. Bez ohledu na blízkost centra a obytných funkcí se okolo již 
nepotřebných drážních ploch soustřeďují skladové nebo výrobní plochy, které spojení 
se železniční dopravou nepředpokládají.  

Hledané řešení pro model vychází z předpokladu, že je možné kvantifikovatelným 
postupem ukázat vliv změny využití dané plochy na změnu hodnoty ploch okolních. 

Hodnotu území a jeho změnu budu dále uvažovat v kategoriích:  

- ekonomická,  

- veřejného zájmu a jeho preferencí pro rozvoj území  

- ochrana životního prostředí  (ekologická) 

Obrázek č.6.A – rozdělení území metodou CABERNET 

 

Pro ekonomické úvahy a jejich jednoduchou kategorizaci použiji rozdělení 
železničních brownfields na tři typy dle metodiky CABERNET14  

Rozdělení umožňuje vyjasnit vlastnosti území z pohledu investora (veřejného i 
soukromého), vazbu cena regenerace/cena nemovitosti, předpokládaná rizika a možný 
zisk. Rozdělení zkoumaných brownfields na různé typy je potřebné i z pohledu zbylých 
dvou kategorií, a to je veřejný zájem (investice obce do veřejných statků podle 
preferencí obce) a ochrany životního prostředí (investice obce, kraje, státu, EU podle 
požadavků odborné i laické veřejnosti). 

 

                                                 
14 CABERNET – zkratka názvu anglického profesionálního sdružení, které se zabývá revitalizací 
brownfields obecně a jeho metodika je běžně používána v oblasti územního plánování, viz Seznam 
použitých  zkratek  
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6. 3  POUŽITÍ METODY CABERNET  

Popis metody CABERNET upravené pro potřeby této práce 

Metodiku jsem upravila a doplnila o poznatky z praxe uplatňované v České republice. 

Kategorie A – jsou brownfields, která soukromý sektor absorbuje bez dalších 
zásahů státu. Mají dobré umístění vzhledem k  obci, malou nebo zanedbatelnou 
ekologickou zátěž, rozvoj obce (ÚPD) nevyžaduje v tomto místě větší rozvojovou 
plochu pro potřeby veřejného statku. Dobrá vlastnická struktura je i v sousedství. 
Je možné je prodat formou veřejné soutěže a při prodeji očekávat objektivní 
dosažení maximální dosažitelné ceny. Soutěžící zná druh využití a proto může 
odhadovat přibližnou výši investice i zisk. 

Kategorie B – jsou brownfields s větším množstvím rizik a problémů. Veřejná 
soutěž nemusí nutně vést k nalezení maximální dosažitelné ceny. Bez 
koordinovaného zásahu státu, samosprávy a soukromého sektoru nelze zajistit 
jejich rozvoj. Zásahem se zde rozumí odstranění (nebo minimalizace) některých 
rizik  

- Nevyjasněné zásady pro rozvoj v daném území 
- Napojení na infrastrukturu obce 
- Definování veřejného zájmu pro rozvoj na těchto plochách 
- Otázky ochrany životního prostředí a zásad udržitelného rozvoje 
- Otázky sociální soudržnosti občanů dané obce nebo lokality. 

Kategorie C – jsou brownfields o jejichž rozvoj se soukromý sektor nezajímá 
z důvodů tak velkého množství rizik. Svojí existencí ale mohou blokovat rozvoj 
obce nebo představují nenahraditelnou lokaci pro potřebný rozvoj veřejných statků 
nebo výrazně deprimují své okolí. Dlouhodobé zanedbání takového území přináší 
obci sociální, ekonomické i ekologické problémy. Hledání financovatelnosti jejich 
regenerace je nezbytné. Řešením může být posun plochy do kategorie B. Plochy B 
(C) jsou často v intravilánu obce, v jejích atraktivních polohách a jejich začlenění 
do soustavy veřejných prostranstvích obce, nebo jejich určením pro výstavbu 
veřejného statku lze očekávat pozitivní vliv na hodnotu pozemků v kategorii A 
(respektive rozšíření plochy kategorie A na úkor B (C) dle modelu CABERNET.  

 Pro objektivní vyhodnocení zkoumaných brownfields a jejich zařazení do 
jedné z uvedených kategorií A, B a C nemůže rozhodovat čas. To znamená 
doba  hledání způsobu financování nového použití, realizace a návratnost investice. 
To jsou hlediska, která by bránila v dalším postupu.  

Znamená to nalézt objektivní hlediska opřená o pravidla jasně určená 
stavebním řádem15, která by prokazatelným a kontrolovatelným způsobem přispěla 
k rozhodování o způsobu převedení těchto ploch na jinou funkci než drážní. A 
pomohla by při rozhodování o možném bezúplatném převodu jejich částí na obec. .  

Model CABERNET člení typy brownfields pouze podle kumulovaných 
položek nákladů a výnosů. Takové členění je, podle mého názoru, málo ilustrativní. 
Neukazuje množství a míru rizik nebo problémů, které se běžně vyskytují. Na základě 
zkušeností ze své investorské a konzultantské praxe, jsem náklady a výnosy 
rozčlenila následovně: 

                                                 
15 Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, Část třetí, Hlava III, §25, § 43 a další 
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- Náklady (= množství překážek): 

a) Příprava a ostatní náklady stavby 

- kupní cena nemovitostí 

- cena peněz 

- náklady na inženýrskou a projekční činnost 

- odstranění starých zátěží  

- cena rizik (kurzová, nedostatečná znalost starých zátěží) 

- archeologický průzkum  

- přímé provozní náklady investora vč. právních a konzultačních služeb 

b) Stavební náklady 

c) provozní náklady – souvisí s povinností vlastníka spravovat, udržovat a provozovat 
hotové dílo bez ohledu na způsob využití  

- Výnosy (= množství výhod): 

a) Soukromý vlastník  

- pronájem nové stavby nebo 

- prodej nebo 

- zisk z tržeb z vlastního provozování 

b) Veřejný sektor 

- užívání veřejných komunikací včetně dopravy v klidu 

- užívání ploch veřejné zeleně 

- dětská hřiště, plochy pro volný čas 

- veřejně prospěšné stavby 

6.4 ZADÁNÍ PRO SESTAVENÍ MODELU 

Je velmi důležité uspořádat strukturovanou veřejnou diskusi16 o novém využití opuštěných 
nádražních ploch, aby byl zřetelně formulován nový způsob využití,  to znamená projednání 
strategického rozvojového plánu, zadání územního plánu nebo zadání jeho změny. Rozdílné 
preference jednotlivých účastníků diskuse jsou objektivním ukazatelem a hierarchie těchto 
preferencí by měla být součástí hledaného modelu. Na tomto základě mohou obce, třeba i 
v delším časovém horizontu, dosáhnout potřebných cílů.  

Dalším cílem je hledání průkazné, opakovatelné a kontrolovatelné metodiky, na základě 
které by stát mohl respektovat potřebu a tvorbu rozvojových preferencí obce a oddělit od 
svého nepotřebného majetku ten, který splňuje hlediska kategorie „C“ (viz rozpracování 
metody pro město Český Brod). Dá se očekávat, že toto oddělení se prokáže jako nutná 
podmínka pro úspěšné prodeje ostatního majetku, ať už v kategorii „A“ nebo „B“. 

                                                 
16 Povinnost veřejného projednání před zadáním vytvoření územního plánu nebo jeho změny dle stavebního 
zákona, č. 183/2006 Sb., Část třetí – Územní plánování, § 22 Veřejné projednání 
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Základní otázkou zůstává, jak dosáhnout efektivního propojení rozhodování státu, obce a 
místních iniciativ. Tuto otázku lze řešit sestavením „návodu“, který by pomohl při hledání a 
formulaci veřejných preferencí, popřípadě při definování veřejného nebo kolektivního zájmu 
(viz slovník použitých výrazů na začátku práce). 

6. 5. VÝCHOZÍ STAV PRO ŘEŠENÍ  3. ETAPY 

V návrhu řešení jsou použity údaje ze stávajících územních plánů sledovaných obcí, 
jmenovitě:  

- Textová část, oddíl věnovaný železniční dopravě 
- Základní výkresy územních plánů jednotlivých obcí, kde jsem dále zkoumala:   

o Zjištění poměru velikosti nádražních ploch a rozlohy zastavěného území 
v ha – viz Databáze Územní faktor, tabulka č. 5. f – Územní ukazatele  

o Tři pilíře řešení problematiky zanedbaných a nevyužívaných území 
o Hospodárné využívání území 

Body řešení 3. etapy: 

- Objektivně popsat a kvantifikovat vztahy dané základním výkresem využití ploch 
ÚP ve vztahu k brownfields.  

- Vliv změny využití plochy brownfields v územním plánu na užitek obce a užitek 
vlastníků na plochách v jejím okolí, vzájemné vazby mezi zanedbanými plochami a 
jejich okolím. 

- Průnik zájmů investora (započitatelný zisk) a obce (kvalita veřejného prostoru, 
infrastruktura, technická vybavenost, kvalita ploch pro bydlení)? 

- Proces regenerace brownfields jako součást veřejné diskuse při přípravě územních 
plánů, jejich aktualizací a změn. 

Ekologické, ekonomické a sociální posuzování rozšiřuji tak,  aby mi pomohlo 
v objasnění nově zaváděného pojmu „váha pozemku“.  „Vahou“ jsou posuzovány vlastnosti 
pozemku právě v těchto třech kategoriích, kterými ten který pozemek pozitivně nebo 
negativně ovlivňuje své okolí. 

Ekologický faktor 

Sem zařazuji podmínku dalšího využití již zastavěných ploch a maximální omezení 
další výstavby v dosud nezastavěném území, kterou by bylo vhodné ošetřit daňovými 
nástroji k zamezení spekulace17, nástroji územního plánování na úrovni krajů a v politice 
územního rozvoje České republiky. Nedostatek tohoto regulativu se negativně projevuje při 
výstavbě satelitních sídlišť bez občanské vybavenosti a skladových a průmyslových areálů 
při hlavních dálničních tazích (viz výše). K takto nově zastavěnému území je nutno 
z veřejných zdrojů vybudovat dopravní a technickou infrastrukturu a tím vlastně z peněz 
nezúčastněných daňových poplatníků zhodnotit majetek soukromé osoby. Další nevýhodou 
zastavování zelených ploch je zvýšený provoz individuální a nákladní automobilové 
dopravy, která má nezanedbatelný podíl ve znečišťování ovzduší, zvyšuje nároky na plochy 
pro dopravu v klidu a je energeticky nehospodárná. Využití drážních BF tedy umožní vrátit 
do užívání již zastavěné území uvnitř intravilánu obce a ochránit nezastavěnou plochu.  

                                                 
17 Viz článek „Using value Capture to Finance infrastructure and Encourage Compact development“, Rick Rybeck, Copyright 
2004, Permission granted by Sage Publications. 
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Pomůže zachovat přírodní rovnováhu v krajině na nezastavěné ploše a  
revitalizované území zvýší atraktivitu a estetickou úroveň svého okolí. Navíc úprava území a 
jeho navrácení do funkčního stavu nevyžaduje tak vysoké náklady na vybudování nové 
infrastruktury ani nezvýší dopravní zátěž dojížděním do centra obce,  

Ekonomický faktor  

Posuzování dle ekonomického pilíře je v podstatné části shodné s posuzováním dle pilíře 
ekologického – obě upřednostňují využití zanedbaných a podvyužitých území pro novou 
výstavbu (= hospodárné využití území). Podobným tématem se zabýval i projekt  Circular 
Flow Land Use Management (CircUse), spolufinancovaný z ERDF (European Regional 
Development Fund), v rámci kterého bylo uspořádáno setkání odborníků na územní 
plánování v České republice u kulatého stolu v prosinci 2011 k tématu udržitelného 
využívání urbanizovaného území. Cílem setkání bylo otevřít širší diskusi o tom, jak posílit 
udržitelnost využívání území a reagovat na to, že naše území není využíváno udržitelně. 
Trendy nárůstu zastavěného území ani vnitřní rozvojový potenciál zastavěného území zatím 
nejsou územím plánováním nijak soustavně monitorovány. 

Do pojmu „udržitelné/hospodárné využívání území“ je také třeba zahrnout investice do 
území z veřejných zdrojů, např.  výstavba komunikací, zásobování energií a vodou, veřejné 
osvětlení atp. Takto vybavené území má pro majitele pozemků výrazně vyšší cenu a proto i 
atraktivnější „adresu“. Tuto cenu ale majitel pozemku nezaplatil, jedná se tedy o 
neoprávněný zisk, který nikdo na majiteli/developerovi výstavby na „zelené louce“ 
nepožaduje zpět. Území v okolí nádraží takto vybavená bývají, a proto by měla být 
přednostně recyklována namísto rozvoje na „zelených loukách“. Výše veřejných investic do 
infrastruktury jsou v tabulce č. 6.a  

Tabulka č. 6. a - Cena vybudování 1 m´ infrastruktury  

Zdroj: UUR Brno, průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury (2012) a oceňování majetku dle 
zákona 151/1997 Sb. a vyhl. MF ČR č.3/2008 Sb. 

 

Sociální faktor 

I sociální faktor/pilíř má mnoho společného s předcházejícími dvěma – ekologickým a 
ekonomickým. 

Plochy sousedící s brownfields deprimují své okolí a naopak upravené a užívané území 
zvyšuje kvalitu i cenu svého okolí, přitahuje další iniciativy a investory, vznikají nové 

Popis předpokl. Ø 
potrubí 

Kč/1bm, prům. cena mater.Ø 200 mm Za 
daný Ø 
[Kč/mb]

Poznámky 
URS  MF  

zast. 
území 

nezast. 
území 

ve 
vozovce 

nezast.ú
zemí 

Zásobování vodou 200 mm 5,315 4,870 8,740 6,011 10,245 bez souvisejících objektů 

Odvádění a čištění 
odpad.vod 

500 mm - 15,400 19,674 6,224 14,209 vč. Podílu kan.šachet 

Zásobování el.en. 2kabel.silnopr 3,960 3,500 2,738 1,474 v zast. MF 3222.00 Kč/mb 

Zásobování plynem 110 mm 1,148 2,700 3,500 bez souvisejících objektů 

Veřejné osvětlení  1,480 1,480 1,480 1,300 1,961 sítě kabel.os5.vč.sl.a 
svítidel 

Místní komunikace  1,200 2,500 1,850 cena m² bez příslušenství 

elektronické 
komunikace 

 570 pouze kabeláž s 
chráničkou 

Cena za 1 bm 
infrastruktury 

bez veřejné 
zeleně  

33,809
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možnosti zaměstnání, bydlení a podobně. V upraveném okolí se obyvatelé snáze 
identifikují se svým domovem. Stabilizuje se obyvatelstvo, zvyšuje se zájem na 
společném domově a pozitivní atmosféra obce generuje aktivitu svých obyvatel, nabízí 
zdravější životní prostředí. Sociální úroveň obce je měřítkem její atraktivity a měřítkem 
jejího podnikatelského prostředí 

6.6 BODY PRO SESTAVENÍ MODELU 

Popis a hodnocení vztahů v území pro přípravu rozvojových plánů obce (územně 
analytických podkladů, zadání územního plánu a jeho změn) byly nástrojem k hledání 
společných zájmů samosprávy, obyvatel, vlastníků (investorů) a občanských nebo 
profesních sdružení. Sestavení přesně kvantifikovatelného postupu s jasnou metodikou 
vyhodnocení vztahů mezi jednotlivými funkčními plochami a vliv změny využití části 
plochy území obce na tyto vztahy. Zohlednění rozdílnosti požadavků jednotlivých 
zájmových skupin. 

6.7 CÍL ŘEŠENÍ  

Cílem je nalézt objektivně hodnotitelný způsob přípravy zavedení zbytných nádražních 
ploch do územního plánu obce a vliv, který takové zavedení může mít na své 
bezprostřední i vzdálenější okolí. 

„Hodnota“ daného území je vždy ovlivňována partikulárními zájmy a může být pro 
zúčastněné skupiny různá. Hledané řešení má nalézt a ukázat matematické modelování, 
které by mohlo být pomůckou, jak do procesu hledání konsensu vnést kvantifikovatelné 
objektivní měřítko. Podmínkou řešení je snadné a v čase dostupné vyhodnocování dopadů 
návrhů na změnu využití konkrétní plochy v území na hodnotu území v širším okolí. 

Znamená to sestavit a popsat model, kterým se převedou vztahy jednotlivých funkčních 
ploch na území obce do číselného vztahu,  který by vyjadřoval jejich důležitost = váhu 
danou vztahem  

F/x    [6.1] 

kde F je rozloha plochy [m² nebo ha] a x [m] je vzdálenost těžiště měněné plochy od 
těžiště plochy posuzované.  

Součet vah jednotlivých ploch vyjádří hodnotu (kvalitu adresy) zvoleného BF při hledání 
možného způsobu jeho budoucího využití. Přiřazením preferenčních koeficientů lze 
ukázat, jak se mění důležitost (možnost) změny zkoumaného BF z pohledu různých 
zájmových skupin (samospráva, vlastník, investor, obyvatel, zájmové nebo profesní 
sdružení) 

6.8 PREFERENČNÍ KOEFICIENTY 

Modelování vztahů v území a vzájemné ovlivňování „váhy pozemků“ vhodně 
doplňuje zavedení koeficientu, který by vyjadřoval hodnotu území z pohledu 
veřejného, kolektivního nebo prtikulárního zájmu. Hledala jsem nástroj, který by byl 
jednoduše použitelný při veřejné diskusi o novém využití opuštěných ploch a pomocí 
kterého by bylo možno ukázat jejich negativní vliv na atraktivitu a 
podnikatelské/ekonomické, environmentální a sociální prostředí obce. Navrhuji proto 
zavést  

„Preferenční koeficient“ 
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Z územních plánů lze odvodit, případně navrhnout priority pro vybranou obec 
a na jejich základě plochám přidělit koeficienty dle jejich funkce v urbanizovaném 
území. Hodnota koeficientů přidělených k plochám stoupá se stoupající preferencí 
pro žádané využití v intravilánu vybrané obce. Vynásobením plochy se jmenovitým 
funkčním využitím získám váhu této plochy a tu potom mohu měnit dle zvolených 
nebo nalezených priorit. Princip koeficientů je nástroj snadno použitelný a dostatečně 
ilustrativní. Sledováním změny „váhy“ jednotlivých funkčních ploch lze vyvodit vliv 
nevyužívaných ploch na okolí a možný posun v kvalitě okolí při jejich kultivaci. Je 
třeba připustit, že různí účastníci diskuze o prioritách územního plánu přiřadí různé 
preferenční koeficienty k různým územním funkcím. Diskusi je nutno vést tak, aby se 
uspokojilo maximum účastníků procesu. Každý z účastníků diskuse o územním plánu 
(zadavatel, investor, občanské iniciativy atp.) má své preference a je třeba hledat 
jejich průnik za pomocí pevně stanoveného metodického vedení. Hodnotu 
preferenčních koeficientů pro všechny zúčastněné doporučuji v rozmezí od -1 do +2 
s vyloučením nuly. 

V případě, že městotvorné funkce jsou v územním plánu zastoupeny přiměřeně k velikosti 
obce,  náleží ploše preferenční koeficient hodnoty „1“. Není-li tomu tak a některá z těchto 
funkcí má vyhrazen menší díl městského prostoru,  je této funkci přiřazen koeficient hodnoty 
>1. Pro doplnění chybějícího prostoru pro danou funkci navrhuji použít hodnot < 2 ve velmi 
jemném odstupňování. V případě, že plocha některé ze základních městotvorných funkcí je 
naopak větší než je žádoucí, je vhodné jí přidělit preferenční koeficient hodnoty < 1.   

Územní plán respektuje dle stavebního zákona hranice katastrálních území i jednotlivých 
parcel. Za použití nástrojů, které nabízí portál ČÚZK lze vyhledat přesné výměry všech 
parcel (ploch) určených různým funkcím územním plánem. Rozlohy ploch stávajícího 
územního plánu se vloží do databáze, která umožní další operace s vloženými údaji. 
Zájmy různých skupin, které vstoupí do diskuse o budoucím rozvoji obce jsou vyjádřeny 
právě použitím „preferenčních koeficientů“, přiřazeným k jednotlivým funkcím v území. 
V průběhu diskuze lze účastníkům ukázat, jak realizace představ dané zájmové skupiny 
může ovlivnit hodnotu okolí diskutovaného území. Lze tím zjistit, zda změny, které ve 
vztahu ke zkoumanému území prosazuje jedna skupina zájmů, mohou do určité 
vzdálenosti příznivě nebo nepříznivě ovlivnit zcela rozdílný zájem skupiny jiné. 

6.9 PŘEDPOKLADY SESTAVENÍ FUNKČNÍHO MODELU 

Do zkoumání ploch a jejich vztahů vždy zavést plochu městského jádra jako nejvyšší 
hodnotu i mimo okruh dochozí vzdálenosti (400 – 600 m). Na základě výsledků diskuse 
je třeba veřejně vyhlásit dohodnutý závěr = záměr, který v budoucnosti bude tvořit 
pevný bod pro další směřování. 

Atraktivita (užitek) pozemků se navzájem ovlivňuje. Toto sdílení vlastností probíhá 
spojitě. „Dobrá adresa“ se přes pusté, pro život obce „nevlídné“ území skokově 
nepřenese. Dle empirické zkušenosti developerů je sdílení „dobré adresy“ účinné do 
dochozí vzdálenosti od zkoumaného území, to je cca 500 m.  

Cílem, ke kterému se lze dostat touto hypotézou, je nalézt objektivně hodnotitelný a 
opakovatelný způsob přípravy zavedení zbytných nádražních ploch do územního plánu 
obce a vliv, který takové zavedení může mít na své bezprostřední i vzdálenější okolí.  
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Tímto způsobem je možné hledat takové změny rozvoje obce (funkčního využití 
vybraných ploch), které budou vyhovovat největší části účastníků diskuse. Posouzení lze 
provést na základě jednoduchého modelu o třech parametrech  

- Velikost plochy 
- Její vzdálenost od zkoumaného území 
- Preferenční koeficient 

Podmínkou úspěšného vedení diskuse je pečlivá příprava, potřebné vybavení diskuzní 
místnosti a existence výkresu funkčního využití ploch dle platného územního nebo 
rozvojového plánu obce, případně jiné dokumentace.  

6.10 SOUVISLOST ZVOLENÉHO MODELU S CÍLEM DOKTORSKÉ PRÁCE 

Výše popsaný postup umožňuje jednotné a přehledné vyjádření vazeb územních plánů 
jednotlivých obcí i jejich vzájemné porovnávání. Výhodou navrženého postupu je: 

- Jednoduchým způsobem převést vztahy vyjádřené různým funkčním využitím 
jednotlivých ploch v území obce  do vztahu číselných řad snadno zpracovatelných a 
přehledně uspořádaných. 

- Pomocí číselných vztahů a jejich proměn při změně některého z parametrů (změna 
funkce v některé z ploch v území, velikosti plochy pro určitou funkci, volba jiného 
preferenčního koeficientu) lze měřitelným způsobem vyjádřit význam drážních BF. 

- Pochopit ekonomický význam funkčních vazeb v urbanismu obce nebo města.18 

- Objektivním postupem ukázat na možnou shodu mezi představami samosprávy a 
představami a cíly různých skupin o dalším rozvoji.   

- Takto lze vytvořit základní věcně obhajitelný rámec pro formulaci cílů a společných 
zájmů v území ( pro formulaci návrhů na změnu ve zkoumaném BF).  

- Ukázat, za jakých podmínek lze maximalizovat užitek z přeměny BF pro obec (kvalita 
veřejného prostoru) nebo pro vlastníka/investora (zhodnocení majetku = zisk). 

6.11 NÁVRH POSTUPU ŘEŠENÍ   

Podkladem pro modelování vztahů regenerovatelného brownfields k okolí je základní 
výkres funkčního rozdělení ploch územního plánu. 

Matematické modelování za použití preferenčních koeficientů 

- Plocha, u které bude zjišťován rozvojový potenciál, její vazby s okolím  

- Určím těžiště vybrané plochy, zvolím velikost „okolí“,  

- Pro jednotlivá funkční využití zjistím velikost ploch Fi, stanovím jejich těžiště 
vzdálenost xi od těžiště zkoumané plochy. 

- Každé ploše Fi je přidělena váha vlivu na potenciál zkoumané plochy BF. Váha je 
vyjádřena poměrem velikosti plochy Fi [m²] a vzdálenosti těžiště xi [m].  

- Vzorec 

Σ Fi/ xi    [6.2] 

                                                 
18 A Better Way to Zone, Ten Principles to Create More Livable Cities, Elliot, D., L., 2008, 
ISLANDPRESS, WASHINGTON, COVELO,  LONDON, str. 89  a 97. 



 30

představuje hodnotu zkoumané plochy danou sdílením „dobré“ nebo „špatné adresy“ 
okolních ploch ve zvolené vzdálenosti.  

- Metodou SWOT analýzy určím preferenční koeficienty kFi v území pro jednotlivá 
využití zájmové skupiny. „kFi” mohou nabývat kladných i záporných hodnot. 

- Koeficientem kFi  se přenásobí plochy Fi. Změnou rozlohy je vyjádřen význam funkce 
v území a důležitost podpory jejího rozvoje nebo naopak její negaci z pohledu zvolené 
zájmové skupiny. Změna   

Σ Fi * kFi / xi      [6.3] 

oproti Σ Fi/ xi vyjadřuje změnu hodnoty BF preferencemi jednotlivých zájmových 
skupin.  

- Zvolím změnu funkčního využití některé z ploch Fi nebo její části a znovu ověřím 
změnu hodnoty   Σ Fi * kFi / xi    [6.3] 

Tímto postupem získám náhled na to, jakými změnami v okolí BF lze ovlivnit a zatraktivnit 
její budoucí využití.  Vztah závislosti vzdálenosti xi těžiště plochy  Fi  od těžiště zkoumané 
plochy v závislosti na velikosti plochy  Fi  vyjadřuje následující grafické vyjádření funkce.  

y = Fi/ xi      [6.4] 

Graf 6.1  

Z grafu č. 6.1 je zřejmé, že bez závislosti na velikosti plochy, je zkoumanou oblast možno 
zúžit na vzdálenost do cca 500 m (dochozí vzdálenost). Grafické znázornění potvrzuje 
empirickou zkušenost i teoreticky. Změna funkce určité plochy v územním plánu obce 
nejvíce ovlivní hodnotu svého okolí právě ve vzdálenosti nalezených cca 500 m. Změna 
hodnoty území (plochy) mění hodnotu vzdálenějších území (ploch) pouze minimálně. 

 

 7. APLIKACE METODY PRO MĚSTO ČESKÝ BROD 

7.1 ZAVEDENÍ  PREFERENČNÍCH  KOEFICIENTŮ 

Stávající územní plán vybraného města – Českého Brodu byl rozložen na 
jednotlivé funkční plochy, určena jejich velikost a vzdálenost těžiště každé jednotlivé 
plochy od těžiště zvolené části nádražní plochy, která by teoreticky měla být 
rekultivována. Jednotlivým užitným funkcím byl přidělen „koeficient hodnoty využití 
v urbanizovaném území”. 

Graf závislosti velikosti F a vzdálenosti x těžiště
plochy v ÚP na váhu zkoumané plochy y
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pol zona - způsob využití území 
kód 
využití koef 

1 Bydlení individuální BI 1.2 

2 Bydlení hromadné BH 1.5 

3 Smíšené městské SM 1 

4 Sídelní zeleň   2 

5 urbanizovatelné území v zeleni   0.8 

6 smíš.přírodně stabilizační Spzuv  1 

7 produkce sady Z1 0.8 

8 produkce orná půda Z2 -0.8 

9 produkce voda Z3 1 

10 výroba drobná VD 1 

11 výroba průmyslová VP  -0.8 

12 občanská vybavenost OV 1.5 

13 centr.městské jádro SC 1.5 

14 přírodní P 1 1 

V případě teoretické změny užití části nádražní plochy v centru Českého 
Brodu byla zvolena hodnota preferenčních koeficientů z předpokládaného úhlu 
pohledu samosprávy jako zadavatele vypracování ÚP. To znamená, že pokud dle 
„názoru obce“ je některých ploch pro spokojený život v obci nedostatek, je zvolen 
vyšší koeficient.  

Úhel pohledu soukromého investora nebo občanských iniciativ nebo např. 
odborníka na dopravní plánování může být odlišný a je otázkou dobře vedené diskuse 
pomocí různých hodnot preferenčních koeficientů najít průnik všech úhlů pohledů = 
všech představ nad konceptem ÚP.  

7.2 POUŽITÍ  SWOT ANALÝZY PRO HLEDÁNÍ HODNOT PREFERENČNÍCH 

KOEFICIENTŮ  

Silné a slabé stránky pro příklad Českého Brodu jsou v celém území a pro všechny zájmové 
skupiny stejné: 

- Silné stránky:  

o Rozsáhlá bytová funkce ve zkoumané oblasti 
o Dostupnost historického centra 
o Bezproblémové napojení na infrastrukturu obce 
o Blízkost ploch a funkcí chráněných přírodních prvků a vodních ploch 
o Dostupnost ploch smíšeného městského jádra 
o Vynikající dopravní dostupnost 

- Slabé stránky: 

o Nedostatek ploch sídelní zeleně 
o Nedostatek ploch pro sport, volný čas a rekreaci 
o Rozsáhlé plochy průmyslové výroby a skladů v dohledu, navíc zanedbané 
o Zóny se zemědělskou produkcí v dosahu smíšené a bytové městské funkce 
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- Příležitosti 

Samospráva 
Investor 
 

* rozvoj bytové plochy v urbanizovatelných 
plochách 

* blízkost bytové funkce=blízkost kupní síly 

* rozvoj ploch pro sociální a školské potřeby * nedostatek občanské vybavenosti a služeb 

* rozvoj sídelní zeleně * dostupnost městského jádra 

* rozvoj občanské vybavenosti 
* dostupnost technické infrastruktury v průmyslových 
plochách 

* rozvoj ploch pro sport a volný čas * snadná dostupnost pracovních sil 
* drobná výroba=pracovní příležitosti  

- Hrozby 

Samospráva Investor 

* průmyslové plochy v sousedství bytové funkce 
* zanedbané plochy průmyslové nebo skladové v 
blízkosti drážních ploch 

* nevyužívané plochy produkce (průmysl, 
zemědělství) * neurbanizovatelné plochy se zemědělskou produkcí 
* nedostatečná infrastruktura pro rozvoj obce do 
nových ploch 

* zanedbané plochy vodní a s přírodně stabilizační 
funkcí 

* ztráta nezastavěných přírodních ploch  

 

7.3 SJEDNOCENÁ TERMINOLOGIE FUNKČNÍCH VYUŽITÍ PLOCH V ÚP 

Při zkoumání ÚP jednotlivých měst a obcí jsem zjistila, že není zavedena jednotná 
terminologie názvů využití ploch. Zde je zvolena terminologie použitá v územním plánu 
města Český Brod. 

7.4 POSTUP  

Aplikace na vybranou část nádražní plochy    

Byla zvolena část drážní plochy, o které teoreticky předpokládám, že bude rekultivována a 
převedena obci –1/10 plochy nádraží, určena její velikost a těžiště. 
Zjištění současného stavu dle platného územního plánu 
Zjištění funkčního využití sousední plochy Fi, její velikost, těžiště a vzdálenost xi od těžiště 
zkoumané drážní plochy. Stejný postup platí pro plochy do vzdálenosti 1000 m od těžiště 
zkoumané drážní plochy. Každé ploše bude přiřazena „váha“ Fi * xi. Součet vah představuje 
hodnotu zkoumané oblasti z pohledu sdílení „dobré adresy“ okolí. Tento součet bude 
porovnán se součtem vah území před úpravou. V dalším kroku přiřazením preferenčního 
koeficientu k libovolné jiné ploše bude možné sledovat vliv změny ÚP na hodnotu 
zkoumaného drážního BF. 

 Změna 1 oproti platnému ÚP  

Vyčleněna 1/10 plochy nádraží a změněna na městskou zeleň, které je v centru města 
nedostatek. Do vzdálenosti cca 1.000 m od těžiště plochy s měněnou funkcí k těžištím 
sousedních funkčních ploch je patrný vliv změny funkce na hodnotu těchto ploch. Cílem 
operace mělo být potvrzení zvýšení celkové hodnoty území města – to znamená zvýšení jeho  
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atraktivity. Revitalizovaná část zanedbané železniční plochy uvnitř města se stane parkem a 
celé město profituje ze zlepšení svého prostředí. Podobné praxe jsou doporučené například v 
článku Memminger, B., 2007, „Examination and analysis of economic and social effects of  
inner-city brownfield redevelopment“ a mnoha dalších autorů. 

Změna 2 

Stejně velkou plochu jsem odebrala z funkce „produkce – orná půda“. Stejným postupem 
jako v předešlé Změně 1 posuzuji vliv této změny. Měněná plocha ale není v centru.  

Možné závěry (jak číst tabulku a význam posunů mezi jednotlivými změnami) 

Plocha VP1 (pol.č.25 v tabulce č.4 v Příloze č.15) zaujímá plochu 290.000 m2, to je 9,27% 
ze zkoumaného území.  
Ad Změna 1:   
Pokud při nastaveném koeficientu preferencí využití území (viz tabulka č. 7. a a tabulka č. 4 
v Příloze č.15) změníme 10% plochy VP1 s koeficientem -0,8 na plochu sídelní zeleně 
s koeficientem 2, to znamená, že změníme pouze 0,927% plochy zkoumaného území, 
změníme hodnotu součtu vah  

F*koef/x      [7.1]   

o:  +105,46 → úbytek váhy VP1 

  +263,64 → přírůstek váhy ΣF*koef/x, v případě, že část zkoumané 
plochy VP1 se změní na plochu 29.000 m2 se sídelní zelení 

 +369,05, to je 22,30 % přírůstek hodnoty území při rekultivaci jedné 
desetiny zanedbaného území. 

Ad Změna 2: 
Pokud stejnou změnu provedu u položky č.19 – Z2 (zemědělská produkce – orná půda), to 
znamená, zmenším její rozlohu v intravilánu města o 29.000 m2, změním hodnotu 
ΣF*koef/x o pouhých 10,04%. 

+ 36,25 → úbytek váhy Z2 

 + 80,60 → přírůstek váhy ΣF*koef/x, v případě, že část plochy VP1 se 
změní na plochu 29.000 m2 se sídelní zelení SZ5 

 +116,85, to je 10,04 % přírůstek hodnoty území při urbanizaci stejné 
rozlohy orné půdy v intravilánu města. 

Tímto pokládám za prokázané, že změna hodnoty využívaného území 
v centru obce zhodnotí své okolí daleko podstatněji než zlepšení plochy stejné 
velikosti na okraji obce.  

 

8. PŘÍKLADY  

8.1  DOBRÁ PRAXE 

V této kapitole uvádím příklady z Polska, České republiky, Francie a Spolkové 
republiky Německo, které považuji za vhodné k následování. 
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Polský příklad  

Z publikace „Przestrzenne aspekty rewitalizacji“, str.210, tab. 6.2 ,19 kde je uveden 
počet opravených nádraží polských drah.   

Dalším kladem tohoto přehledu je všem srozumitelný doklad o využití vložených veřejných 
prostředků.  

Jindřichohradecká dráha 

Slouží místním obyvatelům jako spolehlivá veřejná doprava osobní i nákladní. Pro svůj 
nestandardní rozchod kolejí (760 mm) je technickou zvláštností a je turistickou atrakcí. 

Do roku 1993 bylo hospodaření v tomto úseku trvale ztrátové, a proto vláda vyhlásila záměr 
trať privatizovat. Roku 1994 byla založena soukromá společnost Jindřichohradecké místní 
dráhy JHMD a v roce 1998 společnost začala provozovat dopravu. První čtyři roky byly 
mírně ztrátové ale již rok 2000 byl první s kladným výsledkem hospodaření. Od té doby je 
Jindřichohradecká dráha v pravidelném provozu dle platného jízdního řádu a společnost je 
v mírném plusu. 

Pobřežní trať podél kanálu La Manche v jižní Normandii   

23. prosince 1911 Železniční Společnost (La Compagnie des Chemins de fer de la Manche) 
zprovoznila jednokolejnou trať ze Sourdeval do Granville přes Avranches v délce 71 km.  Již 
v roce 1935 byla trať z ekonomických důvodů zrušena. V roce 1948 bylo vedením 
departmentu Normandie rozhodnuto o převedení nemovitostí dráhy do majetku obcí, jejichž 
správními územími procházela. Koncem sedmdesátých let se větší nádražní budovy opravily 
a začaly používat (radnice, knihovny, turistická informační střediska, bydlení). Kolejiště byla 
rozebrána a pozemky využity pro komunikace, turistické stezky nebo veřejná prostranství. 

Příklad dobré praxe z francouzské Normandie i dále popsaný z německého Lipska ukazuje 
výhody spolupráce mezi obcemi, na jejichž území dochází k omezování potřeby železničních 
ploch, občanskými iniciativami a provozovatelem dráhy. Tento způsob hledání nového 
využití zbytných drážních pozemků by bylo velmi doporučeníhodné zavést i pro české 
drážní pozemky. 

  

                                                 
19 Jarczewski, W. et all, 2009, Przestrzenne aspekty rewitalizaciji – środmieścia, blokowiska, tereny 
poprzemyslowe, pokolejove i powojskowe, Instytut Rozwoju Miast, Krakow, str.320, ISBN 978-83-89440-21-1 

Opravy nádražních budov v Polsku  
         

rok celkem  A B C D  Kód velikosti/dopravního výkonu nádraží 

2001 22 2 2 1 17  A dopravní výkon nad 2 mil. tun nákladu 

2002 18 2 1 1 14  B 1 - 2 mil 

2003 48 1 2 7 38  C 0.3 - 1 mil 

2004 180 5 4 17 154  D méně než 0.3 mil 

2005 189 5 2 28 154    

2006 250 13 10 44 183    

2007 103 15 15 28 45    

2008 219 0 0 15 186    

         

zdroj: Przestrzenne aspekty rewitalizacji, str.210,  
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Obrázek č. 8.B - Vyznačení trasy pobřežní železnice z Avranche  do Sourdeval  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:<http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Granville_%C3%A0_Sourdeva>l – 
upraveno  

Nádraží Reudnitz – Lene-Voigt Park 

Reudnitz je městská část Lipska, s původně dělnickou a průmyslovou 
zástavbou a nádražím na ploše přibližně 11 ha, nacházejícím se téměř v centru čtvrti. 
Roku 1942 zde byl zrušen provoz. Proces obnovy byl nastartován teprve zájmem 
občanských iniciativ a následně i zástupci města. 

Chronologie projektu: 

1993 Úvodní plán a počátek akce „Projekty ve východním prostoru“ 
1994 Označení území jako „Vhodné pro revitalizaci“ 
1995 Občanské iniciativy v procesu městského plánování 
1997 Schválení revitalizačních cílů v městské radě 
1998 Schválení architektonicko-krajinářského návrhu za široké účasti veřejnosti, 

nákup pozemků 
1999 První část stavebních úprav 
2000 – 02 Postupné dokončování realizace 
2004 Dokončení přestavby nádraží na park 

Zdroj: <http://www.leipzig.de/de/buerger/freizeit/leipzig/parks/lene >  

Projekt je dokončen, vznikly „Zelené plíce čtvrti“. Na nákladech revitalizace se podílely 
stejným dílem 3 subjekty – město, stát Sasko a Federace. Část nákladů byla poskytnuta 
z fondů EU.  

8.2. NEVHODNÁ PRAXE 

Nádražní budova v Modřicích u Brna, Jižní Morava  

Při ústní konzultaci v únoru 2012 na GŘ ČD jsem dostala informaci o spolupráci mezi obcí 
Modřice u Brna a Českými drahami při správě nádražní budovy. Budova měla být opravena 
za  



 36

finanční spoluúčasti obou a i společně užívána. Dotazem v Modřicích jsem zjistila, že 
spolupráce nenastala.  

Vršovické nádraží v Praze  

Vršovické nádraží v Praze zaujímá plochu cca 150 ha. Do roku 1999 sloužilo jako hlavní 
pražské seřaďovací nádraží. V roce 2004 bylo celé kolejiště elektrifikováno, většina kolejí 
nebyla nikdy použita. Nepoužívané části kolejiště jsou dnes zarostlé náletovou zelení.  

V roce 2006 byl vypracován návrh SŽDC a útvaru rozvoje Prahy  na „Optimalizaci 
traťového úseku Praha Hostivař – Praha hlavní nádraží“20.  Plánovaná úprava se 
nerealizovala. Městská část Praha 10 má ve svém strategickém plánu nejasnou formulaci o 
možnosti zřídit parkovou úpravu na části železničních ploch, které bezprostředně sousedí 
s plochami pro bydlení. V územním plánu města není změna využití těchto ploch uvažována. 

 

9.  ZÁVĚR 

Za použitelný výsledek zpracování úkolu této práce považuji návrh 
opakovatelného postupu při hledání nového využití nevyužívaných území obecně a 
nádražních ploch zvlášť. 

Při práci na první a druhé etapě při hledání vztahu obcí k problematice 
nevyužívaných drážních ploch v jejich intravilánu, bez ohledu na velikost obce, 
velikost drážní plochy nebo přepravní kapacity dráhy v dané lokalitě, lze výsledek 
doktorské práce shrnout stejný přístup k územním plánům pro: 

- rozsah drážních ploch je považován za daný a nehnutelný. 
- skladové a průmyslové plochy v sousedství ploch pro provoz na dráze. 

Ve třetí etapě ukazuji, že je možné připravit metodiku, která by do jednoduše 
vyjádřitelných číselných vztahů převedla vztahy v území. Hodnotu změny části území 
pro okolí lze tak objektivně vyjádřit číslem (vahou). Takový postup je praktický při 
přípravě podkladů pro veřejnou diskuzi. Pomocí přiřazování preferenčních 
koeficientů (různých pro jednotlivé zájmové skupiny) lze nalézt průnik zdánlivě 
protichůdných hledisek, to v přípravném řízení prodeje zbytného nemovitého majetku 
umožní jednání vlastníka s dotčenou obcí. Obec tak bude moci dokázat, že efektivní 
rozvoj prodávané nemovitosti i maximalizace užitku pro stát spočívá často 
v rozdělení na části dle cílového územního plánu.  

Současný správce jednotlivých nádraží by měl s výhledem cca 20 let kvantifikovat 
předpokládanou potřebu ploch pro provoz jednotlivých drážních dopravců s určitými 
rezervami. 

Program rozvoje obce by měl zohlednit následující body: 

- Nesoustřeďovat průmyslovou výrobu okolo drážních ploch, které jsou v centru 
intravilánu a naplánovat jejich přemístění do méně exponovaných částí obce. 

- Aktivně se snažit plochy pro provoz na dráze minimalizovat a přesunout do méně 
atraktivních lokalit obce. 

                                                 
20 Viz popis projektu dostupný on line na: <http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/prehled-
staveb/program-ten-t/hostivar-pha_specifikace.html>, poslední plánovaná činnost je z roku 2008. 
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- Nová „dobrá adresa“ může vzniknout pouze ve vzdálenosti  400m – 600 m (= pěší 
dostupnost) od přijatelného okolí  

- Hodnotu ploch BF ovlivňuje nejen kontaminace a zastavěnost ale i vlastnická 
struktura, vzdálenost od využívaných území, využití okolí a z toho pramenící 
očekávání úspěšnosti projektu. Vzájemné vztahy a míra vlivu sousedních ploch 
byla prokázána v kapitole č. 7. 
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