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Abstrakt  

Předkládaná diplomová práce je zaměřená na problematiku brownfieldů na území města 

Ostravy. První část práce má charakter literární rešerše pojednávající o kategorizaci 

brownfieldů, jejich vzniku a evidenci na celém území České republiky. Praktická část je 

zaměřená na pasportizaci a znovuvyužití brownfieldů v městské části Ostrava – Přívoz. 

Pasportizace byla provedena ve spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj za účelem 

ucelení všech dostupných informací a databází brownfieldů a zároveň zjištění slabých 

stránek či hrozeb, které brownfieldy mohou představovat pro město Ostrava. Výzkum 

pobíhal v létě a na podzim roku 2015. Na území bylo celkem zjištěno 30 lokalit typu 

brownfields, z toho 20 lokalit má charakter sociálního brownfieldu, další nalezené 

brownfieldy mají charakter bývalého využití po průmyslové výrobě, po hlubinné těžbě, 

skládkování, garáží a brownfieldů v nádražích. 

Součástí diplomové práce bylo vytvoření interaktivní mapy pro Ostravu – Přívoz. 

Navržená mapa slouží nejen k lokalizaci brownfieldů, ale i k jejich zařazení a kategorizaci, 

do databáze brownfieldů města Ostravy. 

Klíčová slova: brownfield, pasportizace, interaktivní mapa, evidence brownfieldů, 

znovuvyužití brownfieldů  

 

  



 

 

Abstract 

This diploma thesis is focused on the issue of brownfields the city of Ostrava. The first part 

has the character of a literature review dealing with the categorization of brownfields, their 

genesis and register on the territory of the Czech republic. The practical part is focused on 

passportisation and redevelopment of brownfields in the city of Ostrava – Přívoz. 

Passportisation was done in cooperation with the Regional Development Agency for the 

purpose of completion of all the available information and databases of brownfield sites 

and also finding weaknesses or threats that brownfields can represent for the city of 

Ostrava. Research was running in the summer and autumn of 2015. The territory has a total 

of 30 identified brownfields, 20 areas have a social character brownfield, next found have 

character after the former use of the industrial production, after underground mining, 

landfill, garage and brownfield in stations. 

Part of diploma thesis was to create interactive maps for Ostrava – Přívoz. The proposed 

map is not only to locate brownfields, but also for their classification and categorization in 

the database brownfields of Ostrava. 

Keywords: brownfield, passportization, interactive map, categorization brownfields, 

redevelopment brownfields 
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1. ÚVOD 

Urbanizovaná území disponují s nevyužitými plochami, které mohou vznikat na 

základě úpadku průmyslu nebo jiných složek důležitých pro chod měst. Tyto plochy by 

měly být využívány, ale z finančních nebo jiných důvodů využívány nejsou. Znovuvyužití 

brownfieldů je finančně náročné a díky tomu dochází k výstavbě na „zelené louce“. 

Rozšiřování měst do volné krajiny, mnohdy negativně poznamenává stávající sociální 

a ekonomickou strukturu města. Upřednostnění výstavby na „zelené louce“ před regenerací 

a revitalizací brownfieldů má za následek neusměrněný nebo neřízený rozvoj měst a obcí. 

Takový rozvoj se vyznačuje vysokými nároky na zábor půdy i na náklady na budování 

technické infrastruktury. Přesouvání socio - ekonomických aktivit mimo zastavěná území 

přináší problém funkčního zapojení nově urbanizovaných oblastí do celku města. To sebou 

nese řadu otázek a problémů. Jeden z hlavních problémů je využití opuštěných území. 

Brownfieldy se dělí na základě ekonomických možností těchto lokalit. Čím větší má 

lokalita potenciál, tím větší je pravděpodobnost jejího využití. Pokud lokalita potenciál 

nemá, je nutné ho najít nebo lokalitu zatraktivnit. Dalším problémem může být navrácení 

ztraceného potenciálu lokality. Nástrojem k jeho navrácení je pasportizace brownfieldu a 

jeho uvedení do databáze, která umožní neřízený vývoj měst regulovat a to představením 

brownfieldu investorovi (Kadeřábková, Piecha, 2009). Pro investory je důležité, aby 

pozemky byly bez majetkových komplikací, s vydaným územním rozhodnutím, s 

dostatečnou kapacitou technické infrastruktury a bez ekologických zátěží (Rydvalová, 

Žižka, 2006). 

Závěrečná práce je rozdělena do několika částí. První část práce je rešerší 

pojednávající o problematice brownfieldů. Zmiňovaná rešerše obsahuje výčet definic a 

kategorizací brownfieldů v České republice i v zahraničí a vznik brownfieldů a jejich 

rozsah na území republiky. Další částí diplomové práce je popis metodiky, která byla 

použita pro splnění vytyčených cílů, kdy byla provedena prostřednictvím dotazníkových 

listů aktuální evidence brownfieldů. Kapitola výsledky pasportizace a diskuse obsahuje 

výsledky z terénu zobrazeny v grafech, zhodnocení budoucnosti vybraných brownfieldů na 

základě oslovení vlastníků, SWOT analýzu celkového pasportu, genezi vybraných 

brownfieldů a interaktivní mapu. Vytvořená interaktivní mapa slouží k přehledu zjištěných 

brownfieldů vyskytujících se na vybraném katastrálním území a může být použita pro 
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přehled nevyužitých ploch a pro zviditelnění těchto ploch budoucím investorům. Součástí 

práce je navržení nového využití vybraných brownfieldů a představení již realizovaných 

projektů znovuvyužitých brownfieldů v zahraničí. 

Téma práce bylo zvoleno na základě terénního cvičení, absolvovaného ve 

spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj. Díky pasportizaci jsem si uvědomila, že mi 

stav brownfieldů v Ostravě není lhostejný a proto chci být nápomocná při jejich 

znovuvyužití. Databáze brownfieldů pro město Ostravu byla v diplomové práci sjednocena 

a obohacena o informace z provedené pasportizace a dala takto městu nový pohled na 

„zátěže“, jak jsou brownfieldy často pojmenovávány. 

1. 1 Cíle práce 

Hlavním cílem diplomové práce je pasportizace brownfieldů na území města 

Ostrava. Z hlavního cíle vychází dílčí cíle. 

Dílčí cíle: 

- Výběr zájmového území pro pasportizaci.  

- Vlastní terénní šetření. 

- Vyplnění dotazníkových listů Agentury pro regionální rozvoj. 

- Tvorba interaktivní mapy pomocí programu ArcGIS. 

- SWOT analýza.  
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2. PROBLEMATIKA BROWNFIELDŮ DLE DOSTUPNÉ ČESKÉ 

A ZAHRANIČNÍ LITERATURY 

2. 1 Definice brownfieldů 

Objasnění termínu brownfields (dále jen „BF“) není vždy zcela jednoznačné. 

Každý autor vysvětluje pojem trochu odlišně. Neexistuje zakotvení pevné definice BF 

v platné České i Evropské legislativě. Přesto se ale u některých zemí setkáváme 

s uvedením definice do některého rozvojového dokumentu. Díky srovnání těchto definic 

zjistíme, že se mnoho zemí v této problematice různí, avšak některá fakta z definic jsou 

srovnatelná. Jeden z příkladů uvádí (Vojvodíková 2012), kdy se v Anglii brownfieldům 

říká: Dříve rozvinuté pozemky. 

2. 1. 1 Dříve rozvinuté pozemky 

Jsou takové pozemky, na kterých jsou nebo byly postaveny trvalé stavby, včetně 

inženýrských sítí a dalších částí pevně spojených s povrchem. Definice zahrnuje budovy 

sloužící potřebám obrany, ale vylučuje pozemky, na kterých se nachází objekty používané 

v zemědělství a lesnictví. Dále z definice vylučuje pozemky, které jsou využívané pro 

těžbu minerálů nebo pro skládky, odpadu pokud byla rezerva na obnovu vytvořena během 

jejich provozu. Pozemky v zastavěných oblastech, jako jsou soukromé zahrady, parky, 

rekreační oblasti a parcely, které, a i když se na nich mohou vyskytovat cesty, pavilony 

a další budovy, nebyly dříve využívány k jiným rozvojovým účelům, jsou z této definice 

také vyloučeny. Do definice také nepatří pozemky, které byly dříve využívány, ale kde se 

budovy nebo další struktury staly součástí krajiny a to až to do té míry, že je lze považovat 

za součást přírody (Vojvodíková 2012). 
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2. 1. 2 Definice skupiny CABERNET 

Brownfield je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně 

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

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

využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace.  

Definice skupiny CABERNET je zároveň i oficiální definicí České republiky 

(Doležalová, 2015). 

2. 1. 3 Definice Newaygo County Goverment – Michigan 

Dle této definice má BF  tři základní vlastnosti: 

- Environmentální – podezření na výskyt nebezpečných látek v koncentraci vyšší než 

je povolený státní limit. 

- Špatný technický stav – objekty u kterých je veřejný pořádek narušen porušením 

vyhlášek a předpisů týkajících se bydlení, stavebních předpisů, požárních předpisů 

a dalších. Dále tento objekt představuje nebezpečí pro děti. Dalším bodem pro 

určení špatného technického stavu je chybějící nebo zastaralé inženýrské sítě 

včetně kanalizace, díky nimž nemůže být nemovitost využita. 

- Funkční omezení (zastaralé) – nemovitost se k znovuvyužití nemůže použít 

z důvodu například nadbytečné kapacity, změny v technologii nebo vzhledu 

(Vojvodíková, 2012). 

V ČR existuje pět základních strategických a plánovacích dokumentů, které se 

mimo jiné zabývají také problematikou regenerace BF (Zamarský a kol. 2011). Mezi 

zmiňované dokumenty se řadí: 

- Strategie udržitelného rozvoje ČR 

- Strategie hospodářského růstu ČR 

- Strategie regionálního rozvoje ČR 

- Politika územního rozvoje ČR 

- Státní politika životního prostředí ČR 
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Dále ČR disponuje s legislativní normou: 

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje ve znění pozdějších 

předpisů 

2. 1. 4 Definice  CLARINET 

Pracovní skupina CLARINET je projekt Evropské komise, zabývající se 

revitalizací kontaminovaných území. Skupina se shodla na následující definici, kdy tvrdí, 

že BF jsou lokality, které: 

- Byly ovlivněny bývalým využitím dané lokality a okolními pozemky, 

- jsou opuštěné nebo málo využívané, 

- mají skutečné nebo zdánlivé problémy s kontaminací, 

- jsou především v rozvinutých městských oblastech (Ferber [online], 2002). 

2. 1. 5 Definice spojené s novým využitím brownfieldů 

Dle (Zamarský a kol., 2011) se setkáváme s uvedenými pojmy, které jsou pro 

znovuvyužití BF důležité. Pojmy nebývají vždy užívány přesně, abychom je správně 

pochopili, je nutné dbát na odborné či historické souvislosti (Doležalová, 2015). 

Sanace – náprava nepříznivých poměrů nebo ozdravení, konkrétně odstranění 

ekologických škod (Zamarský a kol., 2011).  

Dle platného horního zákona se za sanaci považuje odstranění škod na krajině komplexní 

úpravou území a územních struktur (Česká republika, 1992 [online]). 

Asanace – odstranění, náprava závadných částí (dílčím prvkem pojmu sanace). Má 

za cíl ozdravení území vyčištěním, například od závadných staveb (Zamarský a kol., 

2011). 
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Rekultivace – opětovná kultivace pozemků, tedy návrat do původního stavu. Ne 

vždy se jedná o návrat do původní funkce daného objektu (Obr. č.  1). Rekultivace je 

nedílná součást využívání krajiny.  

Celou rekultivaci rozdělujeme do čtyř bloků: 

- Přípravná fáze – fáze preventivní a optimalizační. Během této fáze je nutno 

preventivně řešit střety zájmů. Rekultivační záměry mají být uplatňovány již při 

zpracování Územně plánovací dokumentace (ÚPD). 

- Důlně technická fáze – má preventivní charakter. Období kdy probíhá 

vlastní vliv. Ukládá se na povrchy, kde se těží suroviny, nebo kde se mění terén. Můžeme 

připravovat terén pro rekultivaci – tvarování terénu, reliéf. Pozornost věnována řízené 

tvorbě devastovaných území – umísťování výsypek, odvalu úložišť v krajině. 

- Biotechnická fáze – vlastní rekultivační fáze, tedy konečné terénní úpravy 

(úpravy tvaru a členitosti terénu), vyrovnání nebo nasypání úpravy reliéfu, překrytí 

terénních úprav úrodnými zeminami, čímž se vytváří nový půdní biologicky aktivní profil 

– antropozem. Výstavba komunikací, kterými jsou rekultivované pozemky zpřístupňovány. 

- Post-rekultivační fáze – je zahajována předáním zrekultivovaného pozemku 

do užívání majitelů nebo správců pozemků. Období mezi fázemi je dlouhé a záleží na typu 

oblasti - zemědělská (od 5 do 8 - mi let), lesnická (od 8 do 12 - ti let), (Stalmachová, 

1996). 

 

Obr. č.  1 Rekultivace skládky domovního odpadu West Hyde Lane, Jižní Buckinghamshire, 

(Krajinotvorba.cz [online], 2009) 
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Rehabilitace – znovunabytí původních vlastností, nejen fyzické ale i sociální 

stránky řešení problémů (Zamarský a kol. 2011). 

Regenerace – proces oživení objektů nebo ploch. V České republice se na konci  

80. let používal pojem rekonverze, který znamená změnu využití objektu. Dříve se 

projekty městské obnovy označovaly jako revitalizace, renovace nebo přestavba. 

Regenerace BF se používá hlavně pro obnovu objektu industriálního charakteru, kterému 

je regenerací měněno minulé využití. V zemích Západní Evropy se nejčastěji využívá 

regenerace k městským smíšeným obytným plochám, a proto je zde zaveden pojem 

městská regenerace. 

Další pojmy spojené s brownfieldy: 

Blackfields – lokality, které se vyznačují extrémně vysokou kontaminací půdy, 

podzemních a povrchových vod a dalších složek životního prostředí. Tato kontaminace je 

zásadní překážkou pro jejich nové využití. Náklady na sanace těchto starých ekologických 

zátěží jsou velmi vysoké, avšak další odkládání jejich realizace a řešení všech souvisejících 

problémů celkové výdaje pouze znásobí (Zamarský a kol., 2011). Příkladem blackfieldu 

jsou Laguny Ostramo, blíže popsané v kapitole 4. 3. 2 Laguny Ostramo Vlček s.r.o. 

Greenfields – představují pozemky a volné plochy mimo zastavěná území sídel, kde 

se stěhují nové výrobní i obchodní činnosti (Zamarský a kol., 2011). 

Whitefields - podle autorů (Kadeřábková, Piecha, 2009) se jedná o areál, který se 

nachází ve velmi dobré lokalitě, s dobrou infrastrukturou a s velkým potenciálem pro 

budoucí využití. Zde na rozdíl od greyfields je pravděpodobné, že vstupní náklady na 

regeneraci nebudou velké a poptávka bude dostatečná.  

Greyfields - pojem vznikl ve Spojených státech a Kanadě, v doslovném překladu 

můžeme hovořit o takzvaných šedých polích.  Jedná se o ekonomicky zastaralé, nebo 

nevyužívané areály, kde je nutná jistá míra podpory - například finanční.  Jak uvádí 

(Kadeřábková, Piecha, 2009) častý poměr investic veřejného a soukromého sektoru je 1:5, 

to znamená, že pokud veřejný sektor investuje jednu korunu svých prostředků, soukromý 

sektor by měl přispět pěti a více korunami.   
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2. 2 Kategorizace brownfieldů 

Základem pro získání reálné představy o BF, je jejich kategorizace. Díky 

kategorizaci bude zjištěno co se v daném regionu, oblasti či městě nachází a jak s plochami 

typu brownfield dále pracovat. BF dnes můžeme v České republice kategorizovat dvěma 

různými způsoby a to jak z pohledu minulého využití daného BF, tak z pohledu existující 

databáze (Stalmachová a kol. 2013). Jeden z těchto pohledů, tedy již existující databáze, 

byl řešen v předkládané diplomové práci a to zaktualizováním databáze za účelem lepšího 

přehledu pro potencionální investory, město, obyvatelstvo a tedy zlepšení pohledu na tuto 

problematiku.  

Dalším rozdělením je níže uvedená kategorizace skupiny CABERNET (Concerted 

Action on Brownfield and Economic Regeneration Network), toto rozdělení je tvořeno na 

základě ekonomického potenciálu, dle ABC modelu uvedeného v kapitole 2.2.3. 

(Kadeřábková, Piecha, 2009). 

2. 2. 1 Kategorizace brownfieldů vycházející již z existující databáze 

V níže uvedeném přehledu (Stalmachová a kol. 2013) je uveden detailní popis 

vlastností brownfieldů z hlediska kontaminace a umístění nebo alespoň zpracovaný 

komplexní soubor o vlastnostech plochy. Tento druh kategorizace se zaměřuje spíše na 

potencionální investory.  

Typ 1a – Území kde kontaminace není pravděpodobná (nebo zřejmě jen minimální), území 

je dobře umístěné je na něm málo objektů nebo je bez objektů. 

Typ 1b - Území kde kontaminace není pravděpodobná (nebo zřejmě jen minimální), území 

je dobře umístěné a má velké množství stávajících objektů. 

Typ 2a - Území kde kontaminace není pravděpodobná (nebo zřejmě jen minimální), území 

není dobře umístěné a je na něm málo objektů nebo je bez objektů. 

Typ 2b - Území kde kontaminace není pravděpodobná (nebo zřejmě jen minimální), území 

není dobře umístěné a má velké množství stávajících objektů. 

Typ 3a - Území pravděpodobně silně kontaminované, které je dobře umístěné a je na něm 

málo objektů nebo je bez objektů. 
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Typ 3b - Území pravděpodobně silně kontaminované, které je dobře umístěné a má velké 

množství stávajících objektů. 

Typ 4a - Území pravděpodobně silně kontaminované není dobře umístěné je na něm málo 

objektů nebo je bez objektů. 

Typ 4b - Území pravděpodobně silně kontaminované, není dobře umístěné a má velké 

množství stávajících objektů (Stalmachová a kol. 2013). 

2. 2. 2 Kategorizace vycházející ze způsobů minulého využití brownfieldů 

Druhá varianta kategorizace BF je postavena na obecně dostupných informacích, 

které jsou čerpány zejména ze způsobu minulého využití samotného BF. V tomto typu 

kategorizace jsou BF rozděleny do pěti hlavních tříd, které jsou dále členěny. Samostatným 

typem minulého využití jsou BF v nádražích (Stalmachová a kol. 2013). 

Tato kategorizace byla použita při tvorbě databáze na vybraném území Ostravska. 

Do kategorizace bylo přidáno navíc minulé využití garážových prostor a skládkování. Díky 

této skutečnosti není toto schéma kategorií úplné, a proto je lepší vycházet přímo 

z pasportizace dané lokality.  

Tab. č.  1 Schéma kategorií brownfieldů (Stalmachová a kol. 2013, upraveno autor: Helingerová,, 

2015) 

Těžba Průmysl Zemědělství Sociální Vojenské objekty 

↓ ↙ ↘ ↓   ↓ 

Podzemní 
Těžký 

průmysl 
Lehký 

průmysl Rostlinná výroba 
 

Vojenské újezdy 

Povrchová Hutní Potravinářství Živočišná výroba 
 

Kasárna 

 
Strojírenský Textilní 

   

 
Chemický Sklářský 

   

 
Zbrojní Keramický 

   

  
Ostatní 

   
 

Ve výše uvedené tabulce (Tab. č.  1) je znázorněno pět druhů rozdělení BF dle 

minulého využití. Každá z těchto pěti hlav má svá bližší specifika (Stalmachová a kol. 

2013). 
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2. 2. 2. 1 Pozemky po hlubinné těžbě  

Nachází se v zastavěné části městské samosprávy. Na území Ostravska se tyto 

pozemky svou rozlohou pohybují okolo 3 – 25 ha. Plocha těchto území je pokryta jen 

částečně díky existenci likvidovaných jam, překryvných substrátů – hlušin, sedimentačních 

nádrží apod. Tyto místa jsou obvykle spojována s mírnou kontaminací z úkapů ropných 

produktů a pohonných hmot, která se zde tvořila během provozu. Jelikož se hlubinná těžba 

neobejde bez navážek, v okolí těchto území se můžeme setkat s haldami a kalovými 

nádržemi (Stalmachová a kol. 2013). 

2. 2. 2. 2 Plochy po průmyslové výrobě 

BF tohoto typu se různí na základě druhu průmyslové činnosti. Pozorujeme změny 

jak ze strany závažnosti kontaminace, tak z jejího původu. Příkladem mohou být chemické 

čistírny oděvů, které se vyznačují vysokým rizikem kontaminace a jsou zde lokální 

i plošně omezená ohniska kontaminace, která mohou do budoucna velmi ovlivnit využití 

daného BF. Kontaminace mívá původ z úniku provozních náplní různého šrotového 

materiálu. Dalším příkladem jsou koksovny, které se vyznačují vysokým rizikem závažné 

kontaminace velkého rozsahu, který je nutno ověřovat průzkumem a je zde obvykle nutný 

sanační zásah a také zpravidla omezuje další využití celé lokality. Dalším příkladem je 

kontaminace z energetiky. Hlavními kontaminanty jsou těkavé látky a někdy zde bývá 

vyšší radioaktivita, ale i přes to se závažnost kontaminace řadí do kategorie středního 

rizika významné kontaminace, kde je po sanačním provedení možnost dalšího využití 

(Stalmachová a kol. 2013). 
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2. 2. 2. 3 Armádní BF 

Tato území jsou spojena s působením Armády České republiky a rušení jejich 

posádek a hlavně s bývalou působností sovětských vojsk na našem území. Armádní BF 

můžeme vidět na mnoha místech republiky a to například: Bílina, Bruntál, Česká Třebová, 

Frenštát pod Radhoštěm, Jeseník, Klášterec nad Orlicí, Libavá, Milovice, Mimoň, Mladá 

Boleslav, Olomouc, Stráž pod Ralskem, Trutnov, Šumperk, Turnov, Vysoké Mýto aj. Tak 

jako jsou patrné pozůstatky z hlubinné těžby, tak i zde u armádních BF, zůstávají staré 

zdevastované bytové domy, se kterými se dříve či později budeme muset zabývat (Obr. č.  

2). Jedinečným problémem regenerace těchto druhů lokalit je poměrně špatně dosažitelná 

reálná stavební dokumentace (Stalmachová a kol. 2013). 

 

 

Obr. č.  2 Zchátralá kasárna u Poleně, (KUTĚJ [online], 2013) 
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2. 2. 2. 4 Zemědělské BF 

Tyto lokality jsou většinou bývalé JZD (Jednotné zemědělské družstvo), do kterých 

patřily různé skladovací haly, stáje dobytka, garáže, drobné kancelářské stavby, venkovní 

silážní plochy, různé zpevněné plochy a další (Obr. č.  3). Tyto plochy mají většinou velmi 

nízký investiční potenciál a většinou se jedná o plochy, které jsou bez finančních dotací 

nevyužitelné. Kontaminace zde není příliš vysoká, lze očekávat úkapy ze zemědělských 

strojů či znečištění organického původu (Stalmachová a kol., 2013). 

 

 

Obr. č.  3 Zemědělský BF Liberec, (Liberecký kraj, [online], 2016) 

 

2. 2. 2. 5 Sociální BF 

Pozůstatky nemovitostí, které sloužily pro bydlení nebo pro občanskou vybavenost. 

Tyto brownfieldy většinou nebývají nějak kontaminované, nicméně jsou zde zařazeny, 

protože mívají špatný technický stav nebo svým vzhledem špatně ovlivňují jeho 

bezprostřední okolí. (Stalmachová a kol., 2013). Sociální BF může být také rozsáhlejší 

území, které bylo v minulosti využíváno pro bydlení, nicméně bylo devastováno a celkově 

opuštěno, jako příklad je vhodný sociální BF Hrušov, který leží ve Slezské Ostravě 

(Vojvodíková a kol., 2011). 

Sociální BF jsou chápany jako jakékoliv objekty, které nejsou průmyslové. Můžou 

to být také obytné objekty, které často vznikaly po úpadku průmyslu. Tyto bytové jednotky 

v minulosti využívali dělníci nebo v případě Ostravy a okolí hlavně horníci. Chápání BF je 

diskutabilní. Brownfield nemusí být pouze kdysi využívaný objekt, ale také rozestavěný, 

nikdy nepoužívaný objekt. Příkladem může být železobetonová konstrukce, stojící před 
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DK Vítkovice (Dům kultury Vítkovice). Dále můžeme jako sociální BF zařadit budovy po 

různých obchodních centrech, např. Big Billa ležící v lokalitě Ostrava - Martinov, která 

stojí dodnes nevyužita. Brownfieldy vznikaly taktéž od roku 2008 v důsledku finanční 

krize (SUCHÝ [online], 2013). 

2. 2. 2. 6 BF v nádražích 

Tato část má v kategorizaci své vyhraněné místo. Lokality bývají opuštěné a jejich 

bývalé využití je například vlakové nádraží, či zastávky, nástupiště, přístřešky stanic, 

železnice apod. (Obr. č.  4). Zmíněné objekty spravuje Správa železniční dopravní cesty, ale 

nádražní budovy a pozemky v obvodu stanic, dep a kolejových vozidel vlastní a spravují 

České dráhy a. s (Stalmachová a kol., 2013). 

 

 

Obr. č.  4 Příklad nádražního BF - Zarostlý zbylý úsek trati pod Lovečkovicemi (Doxa - celak. 

blog, [online], 2014) 

 

2. 2. 3 Kategorizace skupiny CABERNET 

Jak již bylo výše uvedeno, toto rozdělení je tvořeno na základě finančního 

předpokladu, těchto ploch, dle ABC modelu skupiny CABERNET (Concerted Action on 

Brownfield and Economic Regeneration Network), (Obr. č.  5). ABC model je tvořen na 

základě ekonomických možností daných lokalit. Čím větší má lokalita potenciál, tím větší 

je pravděpodobnost jejího využití (Kadeřábková, Piecha, 2009). 
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Obr. č.  5 ABC model skupiny CABERNET, (Stalmachová a kol., 2013) 

 

Rozdělení jednotlivých typů tohoto modelu je podle potřeby veřejných finančních 

nákladů členěno na plochy, které nepotřebují veřejné finance, potřebují méně veřejných 

financí a potřebují mnoho veřejných finančních prostředků. Blíže jsou jednotlivé typy 

popsány níže: 

Typ A – tyto BF jsou pro investory atraktivní. Nepotřebují pro nové využití žádnou 

podporu ani zásah z veřejných prostředků, ale může celý proces uspíšit. BF jsou umístěny 

v dostatečně komerčních polohách. Tyto lokality jsou atraktivní a většinou se nachází 

v centrech velkých měst. Znečištění zde z pravidla nebývá (Kadeřábková, Piecha, 2009). 

Typ B – lokality s dostatečným potenciálem nového využití pro investory. Tyto BF 

se většinou nachází v méně atraktivních lokalitách, mají střední ekologickou zátěž 

a většinou potřebují menší zásah z veřejných prostředků (Kadeřábková, Piecha, 2009). BF 

může být velmi kontaminovaný ale ve velmi dobré lokalitě nebo naopak, tedy velmi 

atraktivní BF ve špatné lokalitě. V těchto případech návratnost financování smysluplného 

projektu nevychází a objevuje se zde tzv. „nákladová mezera“. Právě tyto BF jsou vhodné 

pro různé formy partnerství soukromého a veřejného sektoru (Zamarský a kol., 2011). 

Typ C – tento typ BF se vyznačuje pro silně kontaminované plochy a bez pomoci 

veřejných prostředků se neobejde. Pro investory je lokalita neatraktivní a není zde příliš 
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velká naděje na jejich znovuvyužití. Pro znovuvyužití těchto ploch musí být většinou 

využity i prostředky z EU (Kadeřábková, Piecha, 2009). Tyto BF mají velké ekologické 

poškození a cena na sanaci je velmi vysoká. S limitovanými prostředky veřejného sektoru 

lze odstraňovat jen ty zátěže, kde jejich rizika ohrožují obyvatelstvo nebo životní prostředí 

(Zamarský a kol., 2011). 

Typ D – rizika, která tento typ BF představují, mohou být různého původu a 

ohrožují zejména lidské zdraví a životní prostředí. Příkladem může být budova, která je tak 

poškozená, že hrozí její zřícení na veřejná prostranství, nebo ekologická škoda. 

Pro obce jsou dle kategorizace CABERNET, nedůležitější plochy typu B. Obce se 

snaží tyto lokality přesunout do pole A, kde není nutností veřejné financování a o vše se 

tedy postará investor. Plochy C jsou pro vlastníka největší zátěží, protože regenerace těchto 

ploch bývá zdlouhavá, finančně náročná a problematická. Nicméně i tyto plochy mohou 

být revitalizovány a uvedeny do provozu (Stalmachová a kol., 2013). 

2. 3 Vznik brownfieldů 

Hlavní příčinou pro vznik BF jsou socio - ekonomické změny. Těmito změnami 

rozumíme například: 

- Změny výrobních procesů, 

- vývoj technologií, 

- doprava a distribuce zboží, 

- ceny surovin, 

- změny vojenských strategií, 

- proměny ve strategiích lokalizací podniků a investic. 

Další příčiny pro vznik BF jsou příčiny nepřímé, které vznik BF ovlivnit mohou, 

ale ne ve všech případech. Jedná se o politické převraty, technické vynálezy, změny 

životního stylu obyvatel, či změny hodnot celé společnosti. Vznik BF se projevuje hned 

v několika oblastech, které nás velmi ovlivňují. Jedna z těchto oblastí má ekonomický 

charakter, kdy BF může ovlivnit pracovní místa, daňové příjmy, ceny a investice do 

nemovitosti. Další ovlivnění je sociální, kdy vznik BF pozorujeme díky nezaměstnanosti 

v jeho blízkém okolí či přímo v objektu, špatné jsou i celkové příjmy obyvatelstva 

a kriminalita. Oblast environmentální je samozřejmě nespornou součástí vlivu BF na 
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společnost. Dopady jsou na krajinu, vyskytují se ekologické zátěže. Dalšími negativními 

dopady na společnost jsou nemovitosti, které se vyskytují blízko brownfieldů a díky tomu 

ztrácí svou cenu, dále je díky BF mnoho nevyužitých ploch uvnitř měst. 

  Díky všem těmto dopadům se BF stávají prioritou pro regionální rozvoj měst. 

Regionální politika se zaměřuje na revitalizaci velkoplošných území např. vojenských 

prostorů, území spojených s hornickou činností aj. (Doležalová, 2015). 

Na (Obr. č.  6) lze vidět, jak vypadaly domy na ulici Dobrovského v Ostravě – 

Přívoz v dubnu roku 2012 a  na (Obr. č.  7), jde vidět, jak domy vypadají dnes. I takto může 

vypadat vzniklý BF. Během analýzy rodinných domů na ulici Dobrovského byl zjištěn 

vlastník Ing. Gerchard Kubný. Osobně se vlastníka vyhledat nepodařilo. Dnes štíty RD 

slouží jako oplocení firmy, která za bývalými RD sídlí. 

 

 

Obr. č.  6 Stav domů na ulici Dobrovského, Ostrava - Přívoz v dubnu 2012, (Google.maps.cz, 

[online], 2012) 

 

Obr. č.  7 Stav domů na ulici Dobrovského, Ostrava – Přívoz dnes, (Autor: Helingerová, 2015) 



17 

 

2. 4 Rozsah a stav brownfieldů v České republice 

Brownfieldy je po provedení pasportizace potřeba evidovat. K evidenci slouží 

dostupné databáze. Z hlediska evidence brownfieldy řadíme podle území, na které je 

evidence zaměřena. 

- Města, 

- regiony, kraje, 

- stát. 

2. 4. 1 Databáze na úrovni státu 

Aby mohly být vytvořeny návrhy s postupy regenerace jednotlivých BF, musí být 

shromážděny údaje o rozsahu a stavu jednotlivých BF v dostupných databázích. 

Dlouhodobě se s problematikou BF v ČR zabývá Agentura pro podporu podnikání 

a investic Czechinvest (Czechinvest, [online]). Databáze Czechinvestu měla původně 

sloužit jako výchozí databáze diplomové práce, ale do databáze Czechinvestu byly zprvu 

zařazeny jen lokality větší než 2 ha a tudíž je pro zadání závěrečné práce nevhodná.  

Databáze je propojena s OP PIK (Operační program podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost) a vznikla v rámci vyhledávacích studií jako podklad pro národní 

strategie regenerace BF. Databáze obsahuje plochy, které se dají komerčně využít a plochy 

větší než 2 ha. Zaevidování dat do databáze Czechinvest se provádí přes dotazník, který je 

podmínkou k získání dotace v OP PIK. Tímto se databáze pravidelně aktualizuje. V rámci 

registrace pro potřeby OP PIK se rozlišují dva druhy lokalit – Brownfield a Nemovitost k 

rekonstrukci. V začátku vyplňování formuláře je žadatel vyzván, aby se zařadil do jedné z 

těchto kategorií (CZECHINVEST [online], 2016). 

Prvním rozsáhlým projektem, který nastartoval řešení problematiky BF na úrovni 

veřejných institucí je „Strategie regenerace brownfield“. Strategie byla financována ze 

strukturálního fondu EU  - PHARE a pro agenturu Czechinvest jí vypracovalo v letech 

2003 – 2004 konsorcium mezinárodních a českých konzultačních firem. Základním cílem 

projektu bylo vypracovat integrovanou strategii pro zabezpečení regenerace a rozvoje 

území BF v ČR (Zamarský a kol., 2011). Strategie se zaměřila na BF s budoucím možným 

využitím pro podnikání. PHARE rozdělila BF dle rozvojového potenciálu a priorit, 
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přičemž uvedla, v jakém smyslu má být veřejná podpora zaměřena, aby přinesla co 

nejvyšší společensko-ekonomický přínos (Doležalová, 2015). 

Agentura Czechinvest provedla v letech 2005 - 2007 ve spolupráci s jednotlivými 

kraji ČR s výjimkou Prahy „Vyhledávající studii pro lokalizaci BF na území ČR“, jejímž 

cílem bylo vytipovat a zmapovat lokality, které představují postižená, nevyužívaná nebo 

nedostatečně efektivně využívaná území. Ve většině lokalit byly zařazeny pouze lokality 

větší než 1 ha. Později byly dále podrobněji rozpracovány další lokality (přibližně 2 355  

o rozloze zhruba 11 000 ha). Z vyhledaných lokalit byla později vytvořena národní 

databáze BF (NDB), která nabízí lokality připravené pro plány domácích i zahraničních 

investorů a slouží k evidenci BF, ke statistickým účelům apod., (Zamarský a kol., 2011). 

Přestože tedy ve většině krajů byla v letech 2005 - 2007 pasportizace provedena, 

počet BF není přesně znám. Vyhledávající studie neměla za cíl provést celkové zmapování 

BF, ale měla popsat pouze vzorek sto až dvě stě padesáti lokalit, aby mohly kraje definovat 

vstupní parametry mapovaných BF. Studie nezahrnovala těžební BF. BF tedy bylo na 

území ČR podstatně více. V roce 2004 se uváděl odhad získaných hodnot šetřením 

v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Tento odhad se pohyboval okolo 8, 5 – 11, 7 tis. 

lokalit typu BF o rozloze 27 – 38 tis. hektarů. Toto velké rozpětí výsledků ovlivňuje 

nastavení minimální plochy BF a odhad průměrné velikosti ploch. Jak bylo již výše 

popsáno, od roku 2007 nebyla vyhledávací studie BF znovu prováděna a aktualizována 

a tak opět můžeme jen odhadovat počet BF v ČR. Lze tedy pro odhad vycházet 

z předpokladu, že byla regenerována skupina dle kategorizace CABERNET typu A – tedy 

pro investory zajímavé plochy. Těchto ploch bylo podle odborné studie provedené v roce 

2008 v Ústeckém kraji 5% a v Jihomoravském kraji 22% (průměr 11,5%). Další podíl BF 

byl regenerován z dotačních prostředků evropských fondů, kde ze statistických výsledků 

provedených pro program Nemovitosti se jednalo o 3% lokalit evidovaných v NDB. Nyní 

se odhaduje, že v letech 2007 – 2014 bylo regenerováno 15% BF a tento odhad se shoduje 

s krajem Libereckým, kde je vyhledávací studie postupně aktualizována, a kde bylo v této 

době regenerováno 16% BF. O nových BF informace nyní chybí a proto jejich odhad není 

možný (Doležalová, 2015).  

NSRB pro období 2016 – 2020 navrhuje cíle a opatření ve čtyřech oblastech: 

- organizace, 
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- finanční podpora, 

- územní opatření, 

- vzdělání, výzkum a osvěta. 

Hlavním cílem NSRB je vytvořit koordinovaný přístup pro regeneraci BF 

prostřednictvím státních politik, finančních programů a odpovídajících podmínek, které 

umožní brownfieldům najít nové ekonomické nebo veřejně prospěšné využití. Základem je 

využití stávajících institucí, programů či nástrojů pro rozvoj BF až nebudou k dispozici 

dotační tituly. Systematické finanční nástroje budou testovány v plánovacím období  

2014 – 2020. Je nutné sledovat jejich aplikace pro politiky a projekty regenerací 

(Doležalová, 2015). 

2. 4. 2 Databáze na úrovni krajů 

Na krajské úrovni se jedná o databáze zpracované krajem nebo pro kraj. Data jsou 

vkládána přes zpracovatele, který provádí pasportizaci a aktualizaci. 

Moravskoslezský kraj má databázi, která je součástí systému Get MORE. Kromě 

BF jsou zde uvedeny i další investiční příležitosti. Nyní je v databázi moravskoslezského 

kraje k dispozici sto třináct BF. BF zde lze najít pod mnoha vyhledávacími prvky, jedná se 

o okres, rozlohu, inženýrské sítě, vlastnické vztahy, typ lokality, obsazenost, bývalé využití 

nebo podle dopravní dostupnosti daného BF (Moravskoslezský kraj, [online]). 

Ústecký kraj nemá pro databázi specializované pojmenování. Lze zde najít jak 

plochy typu BF, tak i plochy pro jiné investiční příležitosti. Vyhledávat lze podle názvu, 

typu hledaného areálu, (BF, průmyslová hala, nájemní hala) nebo podle okresu, kde se 

hledaný objekt nachází. Těchto ploch je zde k dispozici dvě stě dvacet (Investice ÚK 

[online], 2016). 

Jihomoravský kraj má databázi spuštěnou od srpna roku 2011 Regionální 

rozvojovou agenturou jižní Moravy. Hlavním cílem bylo zmapovat a popsat všechny BF, 

které se zde nacházejí. Celkem se v databázi nachází sto čtyřicet jedna lokalit typu BF a dá 

se je vyhledat pomocí lokality, kde se nachází, rozlohy nebo podle minulého využití 

(Jihomoravský kraj [online], 2011). 



20 

 

2. 4. 3 Databáze na úrovni měst 

Ostravská databáze - celkem je v evidenci sto deset ploch. Plochy v databázi z roku 

2000 byly rozděleny do těchto devíti kategorií: 

- areály průmyslových podniků, kde skončila průmyslová výroba, 

- pozemky, které výhledově vzniknou po ukončení těžby, 

- areály dolů, kde byla těžba ukončena, 

- odkaliště, 

- důlní odvaly, 

- ukončené rekultivace k zahlazení důsledku důlních vlivů, 

- skládky tuhého kontaminovaného odpadu a zeminy, 

- skládky průmyslových odpadů a chemické skládky, 

- ostatní lokality př. Hrušov (Magistrát města Ostravy, [online]). 

Brněnská databáze – k evidenci se přistoupilo koncem roku 2005 a dokončena byla 

v březnu 2006. Při jejím zpracování se vycházelo z návrhu metodiky výzkumného projektu 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Revitalizace deprimujících zón pro veřejnou 

správu"(iBRNO [online], 2011). 

Do databáze jsou zahrnuty všechny plochy typu BF, které jsou v zastavěném území 

města. BF v nezastavěném území jsou vyznačeny pouze graficky, ale do celkového počtu 

BF zahrnuty nejsou. Hlavními kritérii pro zařazení lokalit do evidence je rozloha od 0,5 ha 

a plošné využití lokality. Zahrnuty jsou lokality buď zcela nevyužité, kterých je v evidenci 

nejméně, nebo využívané pouze částečně. Databáze zahrnuje také lokality, kde již 

revitalizace probíhá. Databáze zahrnuje sto dvacet sedm lokalit, které v součtu představují 

území o rozloze cca 560 ha. Revitalizace probíhá v jedenácti lokalitách (iBRNO [online], 

2011). 

Databáze města Ústí nad Labem – použita metodika inventarizace BF v ORP (obec 

s rozšířenou působností), financovaná z prostředku z EU, konkrétně Národní spolupráce 

Central Europe (střední Evropa) a jeho projektu COBRAMANN a následně CircUse. 

Databáze tvoří 94% celkové plochy Ústeckých BF o celkové ploše 403 ha. Dvacet šest 

analyzovaných lokalit BF větších než 2 ha byly na území ústeckého kraje zmapovány 

v průběhu projektu COBRAMANN (Ústí nad Labem [online], 2013). 

http://www.usti-nad-labem.cz/cz/podnikatelum/projekty-podporene-eu/cobra-man.html
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3. METODIKA PRÁCE 

Metodika práce vychází z jednotlivých cílů této práce a je rozdělena do několika částí: 

- Výběr zájmového území pro pasportizaci.  

- Vlastní terénní šetření. 

- Vyplnění dotazníkových listů Agentury pro regionální rozvoj. 

- Tvorba interaktivní mapy pomocí programu ArcGIS. 

- SWOT analýza. 

3. 1 Výběr zájmového území pro pasportizaci 

Pro pasportizaci brownfieldů bylo ve spolupráci s ARR vybráno katastrální území 

Ostrava – Přívoz (Obr. č.  8). Lokalita byla vybrána účelně, díky předpokladu velkého 

množství brownfieldů na tomto území města.  

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz leží v Moravskoslezském kraji ve městě 

Ostrava mezi řekami Odra a Ostravice. Obvod má 1 353 ha a 37 376 tis. obyvatel (k 31. 

12. 2015). Na svém území má obvod Městskou památkovou zónu Ostrava – Přívoz. Obvod 

se nachází na 49° 50' 04. 73" severní šířky a 18° 16' 55. 36" východní délky. Městský 

obvod Moravská Ostrava a Přívoz je spravován zastupitelstvem městského obvodu. 

Dalšími orgány městského obvodu jsou rada městského obvodu, starosta, úřad městského 

obvodu a zvláštní orgány městského obvodu. Městský obvod hospodaří podle rozpočtu 

schváleného zastupitelstvem městského obvodu na příslušný kalendářní rok (Úřad 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz [online], 2016). 
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Obr. č.  8 Výřez katastrální mapy Ostrava – Přívoz, (Český úřad zeměměřický a katastrální 

[online], 2016) 

 

3. 2 Vlastní terénní šetření 

V Ostravě je celkem 79 lokalit typu brownfields. Tento údaj je uveden na základě 

pasportizace VŠB – TUO z roku 2010. Brownfieldy v Ostravě zabírají plochu cca 19,04 

km
2
 a procentuální vyjádření podílu brownfields na rozloze města odpovídá cca 8,9% 

(Magistrát města Ostravy, [online]). 

Vlastní terénní výzkum byl prováděn v létě a na podzim roku 2015. V rámci 

terénních prací byl prováděn pasport brownfieldů, který se skládá z třiceti lokalit typu BF. 

Ke každé pasportizaci byl jednotlivě veden terénní deník, kde byly uvedeny adresy 

jednotlivých nalezených BF, jejich GPS souřadnice, byl zde bodově popsán daný BF, 

technický stav BF, znaky podle kterých bylo usouzeno, že se o BF jedná. Ke každé lokalitě 

byla pořízena vlastní fotodokumentace. Po provedené pasportizaci a zjištění bývalého 

využití byl nalezený BF zkategorizován. Ke každému objektu byl prostřednictvím Českého 

úřadu zeměměřického a katastrálního dohledán majitel a podle katastrální mapy byla 

měřena zastavěná a nezastavěná plocha objektu. Objekty byly také porovnány se 

seznamem kontaminovaných míst, kde byla zjišťována možná kontaminace. 
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K pasportizovaným BF byl také vyplněn dotazníkový list Agentury pro regionální rozvoj, 

který je popisován níže. 

3. 3 Vyplnění dotazníkových listů Agentury pro regionální rozvoj 

Předkládaná diplomová práce byla zpracována ve spolupráci s agenturou 

regionálního rozvoje, prostřednictvím pana Jiřího Piskorze. Agentura pro regionální rozvoj 

(dále ARR) je akciová společnost, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Agentura byla 

založena roku 1993 a to ve prospěch kraje a obyvatel, kteří zde žijí za účelem rozvoje 

Moravskoslezského regionu. Agentura se specializuje na zpracovávání strategických plánů 

a dokumentů (např. Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje či Regionální inovační 

strategii), podpory investorů či vzdělávání subjektů na území regionu. ARR se např. 

podílela na umístění továrny Hyundai v obci Nošovice. Dále do činností ARR patří i 

zpracovávání projektových žádostí, z nichž jedna z nejvýznamnějších je průmyslová zóna 

Kopřivnice - Vlčovice, realizovaná v letech 2000 až 2001. Agentura dále podporuje 

investory v Moravskoslezském kraji, vede databázi zahrnující rozvojové plochy, 

průmyslové zóny a brownfieldy, zaštiťuje informační servis pro investory a také pořádá 

různé konference a semináře a celkově díky své dlouhodobé činnosti region rozvíjí 

(Agentura pro regionální rozvoj [online], 2011). 

V rámci terénního šetření byl vyplňován zmiňovaný dotazníkový list ( Tab. č.  2), 

který se skládá z informací o vlastníkovi, o lokalizaci a o objektu. Dotazníkový list byl 

vyplňován ke každému jednotlivému brownfieldu provedené pasportizace. K dotazníku 

byla vždy přiřazena fotodokumentace, jejímž příkladem je (Obr. č.  9).  
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Tab. č.  2 Dotazníkový list pasportizovaného BF – Pekárna, (Zdroj: upraveno dle Agentury pro 

regionální rozvoj, 2015) 

Jméno vlastníka: 
VD INVEST, a.s., Fügnerovo náměstí 1808/3, 

Nové Město, 12000 Praha 2 

Adresa: Skladištní 78/22, Ostrava – Přívoz, 702 00 

Zodpovědná kontaktní osoba pro 

komunikaci: 

/ 

E-mail: / 

Telefon: / 

Název: Bývalá pekárna, Skladištní 78/22 

Obec: Ostrava [554821] 

Katastrální území: Přívoz [713767] 

Parcelní číslo: st. 69, 44 

Okres: Ostrava 

Plocha (ha): 0,1061 

Plocha k dispozici (ha): 0,685  

Počet objektů v lokalitě: 4 

Zastavěná plocha (m
2
): 376  

Popis: 

Objekt je zcela nevyužívaný a zchátralý. Slouží 

pouze jako přístřešek pro lidi bez domova. Chybí 

zde okna, dveře. Do objektu se dá volně vstoupit, 

není oplocen. 

Bývalé využití: Průmysl  

Zasíťování: Nezasíťováno 

Vlastnické vztahy: Soukromé 

Počet vlastníků (uveďte počet): 1 

Vybavení infrastrukturou: Žádné 

Dopravní dostupnost – silnice: Silnice I. třídy nebo dálnice do 10 km 

Dopravní dostupnost – železnice: Železniční stanice do 10 km 

Opuštěnost areálu: Zcela 

Procento využití areálu: 0 % 

Využití dle ÚP: 
Plochy k prověření územní studií, veřejná 

prostranství 

Míra kontaminace: Není v SEKM 

Druh ekologického zatížení: Není v SEKM 

Závazky státu (případně jiné) vůči 

lokalitě: 

/ 

GPS šířka: (např.:   49°49’45.634*N): 49°51'10.2"N  

GPS délka: (např.: 18°15’57.353*E): 18°16'18.9"E 

 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/554821
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=PAH4zYWf67stCzzaBnnwKo8tOlzVejSt89NjI6CfmJ2HJpIcAoRz3Wg-MPWoc07ms-DLNQu5CVrOXgrrhJdGKDRihVug8jjbpxC4f4j-rrxTTldUJoI8DA==
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Obr. č.  9 Bývalá pekárna na ulici Skladištní 78/22, Ostrava – Přívoz, (Autor: Helingerová, 2015) 

 

3. 3. 1 Vlastník 

Vlastník byl vždy dohledáván v katastru nemovitostí, prostřednictvím katastrální 

mapy a adresy daného objektu. V dotazníku je potřeba vyplnit osobu pro komunikaci 

a kontakt na tuto osobu. V případě, že je majitel soukromá osoba, je kontakt těžce 

dohledatelný. Kontaktní osobu můžeme dohledat pomocí internetu díky jména, které je 

v katastru nemovitostí uvedeno.  
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3. 3. 2 Název a lokalizace 

Další bod dotazníku je název soustřeďovaného brownfieldu a jeho lokalizace. 

Název byl vyplňován vždy podle bývalého využití daného objektu. Jak lze vidět na 

konkrétním případu v  dotazníku v (Tab. č.  2), jedná se o bývalou pekárnu. V minulosti byl 

tento objekt využíván jako plocha pro průmyslové využití, tedy jako pekárna. Lokalizace 

byla vyplňována opět pomocí katastru nemovitostí. Všechny brownfieldy v předkládané 

DP, byly pasportizovány na území Ostravy – Přívoz, tudíž jsou tato vyplněná pole ve všech 

dotaznících identická, vyjma parcelního čísla, které je rovněž vypsáno z katastru 

nemovitostí a dohledáno zvlášť k dané lokalitě. 

3. 3. 3 Informace o objektu či lokalitě 

Další částí dotazníku ARR jsou informace o pozemku. Tímto je myšlena zastavěná 

a nezastavěná plocha pozemku, celková plocha pozemku, množství objektů v lokalitě. 

Celková plocha objektu byla dohledána v katastru nemovitostí, v katastrální mapě města 

Ostravy v sekci informace o pozemku. Zastavěná a nezastavěná plocha byla ručně měřena 

v katastru nemovitostí v mapové aplikaci Marushka, kde je k dispozici měření plochy. 

Veškeré podrobnější informace o používání mapy, aktualizaci dat a jejího obsahu jsou 

uvedeny v nápovědě na stránkách Katastrálního úřadu Ostrava (www.ikatastr.cz). V této 

aplikaci lze také pomocí legendy sčítat objekty v daném katastru. 

3. 3. 4 Popis objektu 

Popis území byl znám již v první fázi pasportizace a to v sepsání terénního deníku. 

Bylo zde bodově sepsáno vybavení objektu zvenčí, jako jsou například okna, dveře nebo 

plot. Dále zde byl zdokumentován technický stav objektu – rozbitá okna, praskliny, zda 

může být objekt ihned využíván, nebo to technický stav nepovoluje. V popisu objektu bylo 

také sepsáno možné využití objektu do budoucna. 

K popisu objektu také nesporně patří informace klíčové pro budoucí investory, tzn. 

vlastnické vztahy, zasíťování, bývalé využití, vybavení infrastrukturou, dopravní 

dostupnost, kontaminace, využití dle ÚP apod. Tyto informace byly buď jasné přímo 

z místa pasportizace např. dopravní dostupnost, opuštěnost areálu, GPS souřadnice 

(zjištěno pomocí mobilní aplikace mapy.cz), nebo je nutné tyto informace dohledat na 

http://www.ikatastr.cz/
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webových stránkách. Na internetových stránkách bylo dohledáno využití dle ÚP a to 

v územním plánu města Ostravy, dále Informace o kontaminaci území v Seznamu 

kontaminovaných míst (SEKM), vlastnické vztahy a počty vlastníků v katastru 

nemovitostí, či zasíťování pomocí distribuce jednotlivých sítí tzn. ČEZ, RWE apod.  

3. 4 Tvorba interaktivní mapy pomocí programu ArcGIS 

Interaktivní mapa byla vytvořena v programu ArcGIS. ArcGIS je geografický 

informační systém určený pro práci s prostorovými daty. Program data vytváří, spravuje, 

ale především je dokáže analyzovat, najít v nich nové vztahy a vše přehledně vizualizovat. 

Výsledky lze poté sdílet nejen ve formátu tradiční mapy, ale i jako interaktivní aplikace. 

V programu ArcGIS byla použita katastrální mapa, která byla poskytnuta z Geoportálu 

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále ČUZK). Mapa byla použita jako 

základová vrstva na, kterou se formou editace zakreslily BF, které byly pasportizovány. 

Velikost BF byla určena na základě informace o velikosti dostupné na webových 

stránkách  ČUZK. Ke každému editovanému pozemku byla přiložena popisová tabulka 

s jednoduchým popisem lokality, velikostí objektu, adresou a fotodokumentací př. (Obr. č.  

9).  

Funkční interaktivní mapa byla zařazena do přílohové části DP. 

3. 5 SWOT analýza 

Brownfieldy lze hodnotit také podle SWOT analýzy, jejichž podstatou je identifikace 

faktorů nebo skutečností, které pro analyzovaný objekt, představují jeho silné stránky, 

slabé stránky, příležitosti nebo hrozby pro jeho okolí. Název SWOT analýza je složen ze 

čtyř anglických slov: Strenghts, Weaknesses, Opportunities a Threats (Grasseová a kol., 

2010). 

- Strenghts (Silné stránky) – můžeme chápat jako možnosti nebo podmínky, kterými 

jsme schopni podpořit úspěšnou realizaci cíle. Můžeme také zjistit faktory, které nám tuto 

realizaci pomohou podpořit. 

- Weaknesses (Slabé stránky) – chápeme jako rizika, nebo podmínky, které mohou 

dosažení cíle zmařit. 
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- Opportunities (Příležitosti) – tato část analýzy nám pomůže při zjištění toho, co 

bude při realizací cíle dosaženo a co bude zlepšeno. 

- Threats (Hrozby) – jak je jasné již z názvu, tato část analýzy představuje hrozby, 

které nás mohou při realizaci cíle potkat (STŘELEC [online], 2012). 
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4. VÝSLEDKY PASPORTIZACE A DISKUSE 

Kapitola výsledky pasportizace a diskuse popisuje získané výsledky, které byly 

dosaženy v rámci vytýčených cílů práce. 

4. 1 Terénní výsledky 

Tyto výsledky jsou tvořeny grafy pasportizovaných BF. Grafy znázorňují 

kategorizaci vyhledaných BF, velikost BF v m
2
, využití dle územního plánu, míru 

kontaminace, vlastnické vztahy a opuštěnost jednotlivých areálů.  

Níže uvedený (Graf č. 1) rozděluje pasportizované BF do kategorií dle jejich 

minulého využití. Z grafu je patrné že: pasportizovaných ploch typu BF je na území 

Ostravy – Přívozu celkem třicet. Z celkového počtu je zde nejvíce zastoupen BF typu 

sociální, který čítá celkem dvacet objektů, nejméně byl zjištěn pouze jeden BF typu plochy 

po hlubinné těžbě a jeden BF typu plochy pro skládkován. Výsledek může být ovlivněn 

tím, že v řešeném území žijí ve velkém zastoupení lidé s horší životní úrovní a sociálními 

problémy, kteří vytvořili z některých obyvatelných budov, sociální brownfieldy. Za 

obdobné situace lze předvídat, že těchto ploch bude na území Ostravy – Přívoz přibývat. 

 

 

Graf č. 1 Pasportizované BF, Ostrava – Přívoz kategorizace dle minulého využití, (Autor: 

Helingerová, 2016) 
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Níže uvedený (Graf č. 2) znázorňuje velikost vyhledaných lokalit 

v m
2
.Pasportizované lokality byly rozděleny na areály s velikostí do 100 m

2
, areály 

velikosti od 100 do 1000 m
2
 a areály větší než 1000 m

2
. Z grafu vyplývá, že nejvíce lokalit 

typu BF v pozorovaném území, disponuje velikostí od 100 do 1000 m
2
. Tato skutečnost 

vyplývá z minulého využití pasportizovaných BF, kdy je zde nevíce lokalit, které byly 

zkategorizovány jako sociální brownfieldy a ty jsou na sledovaném území v největším 

rozsahu užívány jako rodinné domy určené k bydlení. 

 

Graf č. 2 Pasportizované BF dle velikosti lokality v m
2
 (Autor: Helingerová, 2016) 

 

(Graf č. 3) byl tvořen na základě využití lokalit dle územního plánu města Ostrava. 

Nejčetnější podíl všech vyhledaných lokalit má využití dle ÚP jako plochy  

smíšené – bydlení a služby. Další z nejpočetnějších využití lokalit dle ÚP je pro plochy 

smíšené – bydlení a občanské vybavení. Mezi další využití pasportizovaných lokalit dle 

ÚP města Ostrava patří: veřejná prostranství, plochy železniční dopravy, plochy přestavby, 

skládka průmyslového odpadu – rekultivace les a lehký průmysl, který slouží k lehké 

průmyslové výrobě a logistice v samostatných objektech nebo k tomuto účelu vymezených 

areálech. Poloha a kapacita výrobních celků nesmí svým provozem narušit navazující 

prostředí, zejména obytné území, občanské vybavení, do té míry, že by omezila jeho účel 

využití. Hlavní využití lehkého průmyslu mohou být válcovny, slévárny, strojírny, 

keramická výroba, emisně nezatěžující sekundární chemická výroba, spalovny 

komunálního odpadu a kompostárny apod.  

. 
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Graf č. 3 Pasportizované BF, Ostrava – Přívoz, využití dle územního plánu, (Autor: Helingerová, 

2016) 

 

Další důležitou součástí brownfieldů je míra jejich kontaminace. Většina území 

prováděné pasportizace je zařazena do kategorizace brownfield sociální. Tento typ BF se 

kontaminací nevyznačuje, a proto je v (Graf č. 4) celkově dvacet - pět lokalit bez 

kontaminace. Pěti lokalitám byla kontaminace přiřazena a to na základě kategorií priority, 

která se dělí dle provedení průzkumu nebo podle posouzení možné kontaminace díky 

minulému využití, kdy je kontaminace ve většině případů jen předpokládaná. Veškeré 

kategorie jsou uváděny i blíže popsány v níže uvedené Tab. č.  3. 

 

 

Graf č. 4 Míra kontaminace pasportizovaných BF dle kategorií priority (Autor: Helingerová, 2016) 
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Tab. č.  3 Kontaminované brownfieldy Ostrava – Přívoz, (SEKM [online], 2016, upraveno autor: 

Helingerová, 2016) 

Název GPS souřadnice 
Původce 

znečištění 
Kontaminovaná 

plocha 
Kategorie 

priority 

Odval Svoboda 49°51'24.4"N  18°16'43.6"E Hornictví více než 2000 m
2
 P4 

Stará městská skládka 49°51'44"N  18°15'47"E Komunální odpady 100 až 2 000m
2
 P4 

Ostramo Vlček s.r.o 49°50'38.6"N  18°15'30.8"E Zpracování ropy více než 2000 m
2
 A2 

Garáže Křišťanova 49°51'30.3"N  18°16'23"E Garáže 100 až 2 000m
2
 P1 

Garáže Dobrovského 49°51'19.2"N  18°15'43.7"E Garáže více než 2000 m
2
 P1 

 

V  (Tab. č.  3) lze vidět pasportizované brownfieldy na území Ostravy – Přívoz s 

možnou nebo již potvrzenou ekologickou zátěží. Tabulka obsahuje název brownfieldu s 

možným ekologickým zatížením, GPS souřadnice, původce znečištění, velikost 

kontaminované plochy a kategorii priority. Jednotlivé ekologické zátěže je potřeba třídit, 

podle toho jaké pro nás představují riziko. Navržený systém pro stanovení priorit třídí 

všechny lokality s ekologickou zátěží na základě principů a analýz rizik do několika 

základních kategorií. Kategorie se liší podle toho, zda zde byl či nebyl proveden průzkum a 

jsou očíslovány podle základních stupňů řádu priority (nula až tři, kde nula znamená 

nejmenší stupeň zatížení).  

  A – A1, A2 nebo A3 jsou to lokality, které mají potvrzený problém (byl zde 

proveden průzkum). Dle SEKM byl průzkum řešených lokalit proveden jen u BF Ostramo 

– Vlček s.r.o., kde byla zjištěna kontaminace kategorie A2. U povrchových vod dle 

průzkumu kontaminace zjištěna nebyla. U podzemních vod bylo zjištěno: PAU 

(polycyklické aromatické uhlovodíky), Kovy velmi nebezpečné, BTEX (benzen - toluen - 

ethylbenzen – xylen), ClU (chlorované uhlovodíky), NEL (nepolární extrahovatelné látky). 

Kontaminace zeminy: BTEX (benzen - toluen - ethylbenzen – xylen), ClU (chlorované 

uhlovodíky), Kovy, NEL (nepolární extrahovatelné látky), PAU (polycyklické aromatické 

uhlovodíky), PCB (polychlorované bifenyly), (SEKM [Online], 2016). 

P –  P1 až P4 toto označení znamená informaci, dle které předpokládáme, že by 

lokalita kontaminovaná být mohla. Vyplývá to především z minulého využití. Jsou to 

pozemky, kde nebyl proveden průzkum. Příkladem může být odval Svoboda, kde je dle 

SEKM předpoklad vyšších koncentrací síranů v podzemních vodách a stará městská 
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skládka mezi Odrou a Černým potokem kdy skládka dle SEKM vzhledem ke stáří lokality 

a složení ukládaných odpadů pravděpodobně nepředstavuje riziko pro uživatele lokality ani 

pro její okolí. Vliv na povrchové a podzemní vody je málo pravděpodobný, ale celkové 

vyhodnocení lokality vede k nutnosti provedení průzkumu (SEKM [Online], 2016). 

- N – N0, N1, N2 označení znamená, že na základě minulého využití, nebo na základě 

průzkumu lze říct, že lokality nepředstavují žádné riziko. 

Znovuvyužití brownfieldů velmi ovlivňuje také jejich vlastnictví. Na níže 

uvedeném (Graf č. 5) jsou uvedeny vlastnické vztahy jednotlivých dohledaných objektů. 

Soukromý vlastník patří pod vlastnictví soukromé, veřejným vlastnictvím byly označeny 

objekty patřící městu, kraji nebo státu. Kombinované vlastnictví označuje kombinaci výše 

uvedených. 

 

Graf č. 5 Vlastnické vztahy pasportizovaných BF (Autor: Helingerová, 2016) 

Během pasportizace bylo nalezeno šest lokalit, které patří městu Ostrava nebo 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (dále jen MOb MOaP). Soukromé 

vlastníky se z velké části nepodařilo dohledat, a proto byla věnována maximální pozornost 

nalezeným brownfieldům spadajícím pod město Ostravu nebo pod MOb MOaP. 

Kontaktování Magistrátu města Ostrava bylo provedeno s Mgr. Anetou Novotnou, která se 

domnívá, že město Ostrava má jen jeden sociální BF a to BF Hrušov. Na základě 

provedené pasportizace bylo zjištěno, že BF je jen na území Ostravy – Přívoz mnohem 

více a proto byl kontaktován Městský obvod pro Moravskou Ostravu a Přívoz (odbor 



34 

 

majetkový) s prosbou o poskytnutí informací o BF, které obvod spravuje. Z uvedeného 

odboru vyjádření níže poskytla paní Pavlína Kristoforská. 

Hlučínská 892/14, Koksární 119/6  

„V minulosti hodlal náš městský obvod z nevyužívaných objektů vybudovat 

azylový dům pro matky s dětmi. Financován měl být prostřednictvím dotačního titulu. 

Projekt byl zpracován, územní rozhodnutí bylo vydáno 25. 4. 2013, právní moci nabylo 3. 

6. 2013. Obslužnost azylového domu by však byla možná pouze přes cizí pozemky a 

vlastník těchto pozemků chtěl finanční kompenzaci, proto byla celá akce zastavena. Do 

současné doby nenašel MOb MOaP žádnou jinou alternativu pro využití uvedených 

objektů. Navíc podle nových zjištění je provozování sociálních služeb v této lokalitě v 

rozporu s územním plánem. Další osud těchto nemovitých věcí je tak nadále v řešení. “ 

Fügnerova 784/4 

 „ Objekt máme zařazený do plánu investic pro letošní rok – akce pod čarou, což 

znamená, že projektová dokumentace je zpracována, ale realizace akce bude záviset na 

finančních možnostech našeho městského obvodu (např. získání dotačních prostředků). “ 

Dobrovského 112/31 

 „ Jedná se o dům s celkem 5 byty, dva z nich jsou volné a ve špatném technickém 

stavu (je nutná jejich finančně nákladná celková rekonstrukce), zbývající 3 byty máme 

pronajaty. Je zpracována projektová dokumentace na výměnu oken v tomto domě, akce je 

zařazena do plánu oprav pro letošní rok, ale zase pod čarou (v rezervě), což znamená, že 

realizace bude možná jen v případě, že by obvod na realizaci získal nějaké finanční 

prostředky. “ 

Protože výše poskytnuté údaje paní Kristoforskou neopravňují za městský obvod 

Moravská Ostrava a Přívoz vydat souhlas se zveřejněním jakékoli nemovitosti, do databáze 

brownfields Moravskoslezského kraje, bylo toto zveřejnění konzultováno s ARR, která 

bude o souhlas žádat Radu městského obvodu nebo radou zmocněnou osobu.  
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4. 2 Interaktivní mapa 

Interaktivní mapa by měla sloužit pro budoucí investory, kteří hledají lokalitu pro 

svůj budoucí investiční záměr. Interaktivní mapa byla vytvořena v programu ArcGIS, kde 

byly číselně označeny všechny pasportizované BF dle (Tab. č.  4), která složí jako podklad 

pro interaktivní mapu. V programu ArcGIS byla použita katastrální mapa, která byla 

aplikována jako základová vrstva na, kterou se formou editace zakreslily BF, které byly 

pasportizovány (Obr. č.  11). Velikost BF byla určena na základě informace o velikosti 

dostupné na webových stránkách  ČUZK. Ke každému editovanému pozemku byla 

vytvořena popisová tabulka s zkráceným popisem lokality, celkové zastavěné i 

nezastavěné velikostí objektu, adresou a fotodokumentací (př. Obr. č.  10). Popisové 

tabulky i editované BF v mapě byly barevně odlišeny podle kategorizace BF. Plochy po 

průmyslové výrobě byly označeny barvou oranžovou, pro sociální BF byla přiřazena barva 

modrá, pro BF v nádražích barva šedá, pro pozemky po hlubinné těžbě byla použita barva 

vínová, pro skládkování fialová a pro garáže barva zelená. Veškeré kontaminované plochy, 

které byly zařazeny mezi kontaminované dle SEKM nebo dle bývalého využití jsou 

v interaktivní mapě označeny červeným ohraničením. Funkční interaktivní mapa byla 

zařazena do přílohové části DP.  

 

 

Obr. č.  10 Informační tabulka k danému BF (Autor: Helingerová, 2015)
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Níže je uvedena tabulka (Tab. č.  4) již pasportizovaných BF. Tabulka popisuje souhrn informací z provedeného pasportu. BF v tabulce mají 

očíslování, které bylo použito v interaktivní mapě, přiložené v příloze diplomové práce. 

Tab. č.  4 Pasportizované BF, Ostrava – Přívoz, (Autor: Helingerová, 2016) 

  
Název (bývalé využití) Kategorizace BF Ulice/Parcelní číslo GPS souřadnice Vlastník 

  

1 
Bývalá pekárna 

Plochy po průmyslové 

výrobě Skladištní 78/22 49°51'10"N  18°16'18.1"E VD INVEST, a.s. 

2 Chopinova 511/12 Sociální BF Chopinova 511/12 49°50'56.3"N  18°16'25.2"E 
Cieluch Radim - nábřeží Svazu protifašistických boj. 446/16, 

70800 - 1/2 

Šíma Cyril, Hlavní 148/13,74728 Štěpánkovice 1/2 

3 Mariánskohorská 408/14 Sociální BF Mariánskohorská 408/14 49°50'56.9"N  18°16'27.9"E MOLENDO s.r.o, Na Hradbách 1481/6, 70200 

4 Krizové centrum Sociální BF Nádražní 196/365  49°51'01.4"N  18°16'08.9"E  Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 

5 
Regionální správa 

majetku Ostrava 
BF v nádražích Zákrejsova 1078/17 49°51'14.4"N  18°16'21.2"E České dráhy, a.s. 

6 Obchodní a 

administrativní prostor  
Sociální BF 

Nádražní 413/188, Špálova 

413/2 
49°51'00.5"N  18°16'13.5"E Hrdlička Miloslav, Keltičkova 1905/44, Slezská Ostrava, 

71000 

7 Sledovatelská věž BF v nádražích u ul. Zákrejsova  49°51'14.7"N  18°16'19.1"E 

Česká republika,   

Právo hospodařit s majetkem státu Podíl 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 

1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1  

8 Stará vlaková zastávka BF v nádražích 
u ul. Zákrejsova 1078/17, p. 

č. st. 3125 
49.854373 N, 18. 272597 E České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové 

Město, 11000 Praha 1  

9 Božkova 833/39, 832/37 Sociální BF Božkova 833/39 49°51'17.9"N  18°15'55.2"E Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., Na Valše 237/21 
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  Název (bývalé využití) Kategorizace BF Ulice/Parcelní číslo GPS souřadnice Vlastník 

    

10 Zbořené RD Sociální BF 

Dobrovského 501/16  

49°51'27.4"N, 18°15'58.6"E 

Kubný Gerhard Ing., Slezská 56/24, 74727 Kobeřice  

 Dobrovského 460/14 Kubný Gerhard Ing., Slezská 56/24, 74727 Kobeřice  

Elišky Krásnohorské 633/22 Kubný Gerhard Ing., Slezská 56/24, 74727 Kobeřice  

11 Garáže Dobrovského Garáže ul. Dobrovského  49°51'19.2"N  18°15'43.7"E Na 232 m
2
, 12 vlastníků 

12 Bytový dům Palackého Sociální BF 
 Palackého 973/97 49°51'13.1"N  18°15'42.3"E 

Slezské nemovitosti, s.r.o., Poděbradova 1243/7, 70200 

Ostrava  

Palackého 975/93  49°51'14.1"N  18°15'43.9"E Nytra Luděk Ing., Slunečná 567, 74764 Velká Polom  

13 Podkovářská 43/12 Sociální BF Podkovářská 43/12 49°51'32.6"N  18°16'12.8"E V-PODLAHY, s.r.o., Na Hrázi 1603, 75501 Vsetín  

14 Přednádraží Sociální BF Přednádraží 49°51'01.7"N  18°15'30.1"E 

Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., Na Valše 237/21,   

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 

nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 Kotas Jiří, Horní 

791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava  

15 Hlučínská 892/14 Sociální BF Hlučínská 892/14  49°51'23.3"N  18°16'23.3"E 
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. 

Beneše 555/6, 72929 Ostrava 

16 Koksární 119/6 Sociální BF Koksární 119/6 49°51'26"N  18°16'22.9"E 
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. 

Beneše 555/6, 72929 Ostrava 

17 Koksární 1150/9 Sociální BF Koksární 1150/9 49°51'29.3"N  18°16'27.4"E Kubný Gerhard Ing., Slezská 56/24, 74727 Kobeřice  

18 Garáže Garáže Křišťanova   49°51'30.3"N  18°16'23"E Více vlastníků 

19 Křišťanova 791/6 Sociální BF Křišťanova 791/6  49°51'32.3"N  18°16'24.6"E EWRO, s. r. o., Božkova 927/69, Přívoz, 70200 Ostrava  

20 Zastávka BF v nádražích Koksární  49°51'28.4"N 18°16'29.5"E ODRAPARK a.s., Slovenská 1085/1a, Přívoz, 70200 Ostrava 
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  Název (bývalé využití) Kategorizace BF Ulice/Parcelní číslo GPS souřadnice Vlastník 

    

21 Žofie Podlipské 887/5 Sociální BF Žofie Podlipské 887/5 49°51'32.4"N  18°16'20"E Auto Křenek, Žofie Podlipské 661/6, 702 00, Ostrava 

22 Restaurační zařízení Sociální BF Fügnerova 595/1 49°51'13.1"N  18°16'32.8"E Tělocvičná jednota Sokol Přívoz, Fügnerova 595/1, 70200 

23  Fügnerova 784/4 Sociální BF  Fügnerova 784/4 49°51'13.3"N  18°16'33.5"E 
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. 

Beneše 555/6, 72929 Ostrava 

24 Ostramo Vlček s.r.o 
Plochy po průmyslové 

výrobě 
Nákladní, Ibsenova 49°50'38.6"N  18°15'30.8"E 

Ostravská Logistická Centrála A.S., 28. října 1610/95, 

Moravská Ostrava, 70200 Ostrava  

25 Dobrovského 112/31 Sociální BF Dobrovského 112/31  49°51'24.6"N  18°15'53.4"E 
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. 

Beneše 555/6, 72929 Ostrava 

26 Odval Svoboda 
Pozemky po hlubinné 

těžbě  
p. č.  373/1 49°51'24.4"N  18°16'43.6"E 

OKK Koksovny, a.s., Koksární ulice 1112, Přívoz, 70224 

Ostrava  

27 
RD s restauračním 

zařízením Sociální BF Božkova 834/41 49°51'17.6"N  18°15'54.6"E Pavúk Slavomír, Božkova 834/41, 70200, Ostrava 

28 Božkova 917/51 Sociální BF Božkova 917/51 49°51'16.4"N  18°15'52.4"E IN realitní a. s., Suchardova 1687/1,70200, Ostrava  

29 Božkova 991/53 Sociální BF  Božkova 991/53 49°51'16.2"N  18°15'51.9"E 
Volný Lubomír Mgr., Karla Pokorného 1352/63, 70800 

Ostrava  

30 

Stará městská skládka 

mezi Odrou a Černým 

potokem 

Skládkování Hlučínská, Na Náhonu 49°51'44"N  18°15'47"E 

Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, Statutární 

město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Povodí Odry, 

státní podnik, Varenská 3101/49,  

Více soukromých vlastníků 
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Obr. č.  11 Ukázka GIS mapy s vyznačenými pasportizovanými brownfieldy, (Český úřad zeměměřický a katastrální [online], 2016, upraveno autor: 

Helingerová, 2016) 
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4. 3 SWOT Analýza  

Nepovinnou část práce tvoří SWOT analýza, jejíž podstatou je zhodnocení 

pasportizovaných BF v Ostravě – Přívoz. SWOT analýza v (Tab. č.  5) byla vytvořena k 

celkovému náhledu na objekty typu BF v lokalitě Ostrava – Přívoz. Bylo přihlédnuto na 

nynější situaci města, jako je počet obyvatel, lokace, zaměstnanost, majetkové vztahy, 

kriminalita a další. Silnou stránkou řešeného území je lokalita jako celek, kdy leží 

v blízkosti centra třetího největšího města České republiky. 

 

Tab. č.  5 SWOT analýza BF Ostravy – Přívoz, (Autor: Helingerová, 2016) 

SWOT analýza – BF Ostrava - Přívoz 

Strenghts (Silné stránky)  Weaknesses (Slabé stránky)  

Velké město s velkým počtem obyvatel. Nezaměstnanost v regionu. 

Fondy EU. Možná kontaminace. 

Zájem Investorů. Náročnější financování. 

Atraktivní lokalita blízko centra města. Neatraktivita BF. 

Podpora, zájem a spolupráce města. Chátrání dosud nevyužitých objektů. 

Příležitost pro zahraniční investory. Majetkové vztahy. 

Podpora ARR. 

Dobrý technický stav většiny objektů. Případná změna ÚP.  

Levnější odkoupení městských pozemků typu BF   

Opportunities (Příležitosti) Threats (Hrozby)  

Možnosti využití dotací EU. Finanční náročnost. 

Vysoká hustota osídlení. Vandalismus a kriminalita. 

Rostoucí trend regenerace BF. Udržitelnost vybudovaných zařízení. 

Využití nevyužitých ploch 

(Brownfieldů). 

Nepřizpůsobiví občané a jejich migrace do 

regionu. 

Dopravní dostupnost. Výstavba na „zelené louce“. 

Zatraktivnění města (zahr. investor). Změny v legislativě. 

Dekontaminace oblasti. Ekol. zátěž, vznik nových ekol. rizik. 
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4. 4 Geneze vybraných pasportizovaných brownfieldů 

 Podkapitola blíže představuje vybrané brownfieldy provedené pasportizace a 

pojednává o jejich vzniku a zařazení lokality jako brownfield. 

4. 4. 1 Přednádraží  

Lokalita přednádraží byla během psaní DP odkoupena firmou Ostravské opravny 

a strojírny, s.r.o. za necelých 600 tisíc Kč. Firma zde chce rozšířit lehký průmysl. Ještě 

v roce 2012 zde bydleli lidé, kteří se díky nefunkční kanalizaci byli nuceni odstěhovat. 

Dnes jsou domy v havarijním stavu viz. (Obr. č.  12). 

V minulosti lokalitu vlastnila obchodní společnost Domy Přednádraží, s.r.o., ale ta 

skončila v exekuci. Insolvenční správce se areál několikrát neúspěšně pokusil prodat 

v dražbě, ale neúspěšně. Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. (dále jen OOS) koupili jen 

ostrovy pozemků pod domy, které jsou obklopeny pozemky s jinými vlastníky. K dispozici 

nemá ani příjezdovou cestu. K jakémukoli záměru v oblasti proto bude firma potřebovat 

souhlas okolních vlastníků nebo bude muset pozemky odkoupit také. V článku se také píše 

o možnosti dalšího bydlení v této lokalitě, ale tuto variantu OOS odmítají, neboť je na 

objekty v současnosti vypsán demoliční výměr a jelikož jsou v okolí průmyslové podniky, 

železnice a dálniční přivaděč (iDNES [online], 2015). Na (Obr. č.  13) lze také vidět stav 

domu na ulici Přednádraží v roce 1989. 

 

Obr. č.  12 Zdevastovaný bytový dům na ulici Přednádraží, (Autor: Helingerová, 2015) 
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Obr. č.  13 Přednádraží v roce 1989 (iDNES [online], 2015) 

4. 4. 2 Laguny Ostramo Vlček s.r.o 

Současná skládka odpadů (Obr. č.  14) vznikla ukládáním odpadu z rafinérské 

výroby zahájené na konci 19. století. Od roku 1965 zde byl také ukládán odpad z 

regenerace upotřebených mazacích olejů státního podniku OSTRAMO Ostrava, s. p. V 

roce 1992 proběhla změna majitele podniku na OSTRAMO - Vlček a spol., s. r. o. Provoz 

byl zastaven v roce 1996. Rozsah sanačních opatření přerostl technické a finanční 

možnosti privátní společnosti a vládním usnesením č. 626 z roku 1996 bylo rozhodnuto 

o převzetí ekologické zátěže státem. Správou, přípravou a zajištěním sanace skládky byl 

pověřen státní podnik DIAMO. 

Skládku tvoří komplex tří lagun (označených R1 až R3) oddělených hrázemi se 

zemními valy o výšce cca 5 m nad okolním terénem a jedna laguna (označena R0). Nyní 

jsou laguny zaplněny odpadem z rafinérské výroby a stavebních sutí z demolic provozních 

budov. Laguna R0 zcela zavezena a povrchově rekultivována, laguna R1 částečně 

zavezena stavební sutí, laguny R2 a R3 s otevřenou hladinou tekutých odpadů. Dne 9. 8. 

2004 byla uzavřena Realizační smlouva o provedení prací při sanaci ekologických škod 

a následné rekultivaci mezi státním podnikem DIAMO a sdružením firem „Sdružení 

ČISTÁ OSTRAVA". Na základě této smlouvy, jsou realizovány níže uvedené sanační 

práce za účelem nápravy této staré ekologické zátěže. 

- Využití ropných kalů přepracováním na palivové směsi, 
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- odstranění nebezpečných vlastností kontaminovaných zemin nepřímou termickou 

desorpcí, 

- sanace kontaminovaného okolí lagun ve vymezených prostorech v navážkách 

technologií promývání horninového prostředí roztokem biotenzidu a ve 

štěrkopískovém kolektoru hydraulickou sanací a technologií biodegradace in situ, 

- rekultivace v souladu s územním plánem na les zvláštního určení (DIAMO 

[online], 2016). 

 

 

Obr. č.  14 Laguny OSTRAMO Vlček, s.r.o, (Aktualne.cz [online], 2016) 
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4. 4. 3 Bývalá pekárna na ulici Skladištní 78/22 

Pekárna ROSSA patřila panu Ianu Sztaszníkovi. Dle serveru Ministerstva financí 

České republiky ARES [online], bylo dohledáno, že firma byla v provozu od 6. 9. 1999. 

Na (Obr. č.  15) vidíme stav pekárny ze srpna roku 2011, kdy byla ještě v provozu. Na (Obr. 

č.  16) vidíme stav pekárny dnes. Dle snímků je zřejmé, že se dnes o objekt nikdo nestará. 

Podle dohledaných informací objekt dnes patří firmě VD Invest, a.s., která sídlí v Praze 2 

na adrese Fügnerovo náměstí 1808/3. 

 

 

Obr. č.  15 Stav pekárny ROSSA ze srpna roku 2011. (Google.maps.cz [online], 2011) 

 

 

Obr. č.  16 Stav pekárny ROSSA dnes (Auor: Helingerová, 2015)  
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4. 4. 4 Rodinný dům na ul. Božkova 991/53 

Níže je zobrazen rodinný dům ležící na ulici Božkova. Dům je na základě 

vizuálního stavu pokládán za neobývaný. Na (Obr. č.  17) je vidět dům z roku 2011, kdy byl 

pravděpodobně ještě využívaný. Jsou zde vidět i garáže, které jsou dnes zbourány. Stav RD 

dnes je vidět na (Obr. č.  18) a v dotazníkovém listu v přílohové části diplomové práce. RD 

má vybitá některá okna, kolem domu je neodklizená stavební suť, zřejmě z demolice 

garáží, dům má zničená vrata, takže je možné dostat se na pozemek. Stav vnitřní části RD 

není znám. Dům se do budoucna může opravit a využívat k občanské vybavenosti. Dle KN 

je RD ve vlastnictví Mgr. Lubomíra Volného, kontakt na vlastníka nebyl dohledán. 

 

 

Obr. č.  17 Stav RD ul. Božkova 991/53 ze srpna roku 2011 (Google.maps.cz [online], 2011) 

 

 

Obr. č.  18 Stav RD ul. Božkova 991/53 r. 2015 (Autor: Helingerová, 2015)  
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5. VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ ZNOVUVYUŽITÍ VYBRANÝCH 

BROWNFIELDŮ 

Rozhodování o nové alternativě využití dané plochy brownfields by mělo být 

ovlivňováno jak ekonomickými, tak i sociálními a environmentálními souvislostmi daného 

území. Dané území by mělo všechny tyto vlivy respektovat (Vojvodíková, 2013).  

Pro tvorbu návrhu nového využití vybraných pasportizovaných brownfieldů byly 

vybrány dvě lokality. Lokality byly vybrány pro svou polohu, která je charakterizována 

svou hustotou zalidnění. Prvním návrhem pro znovuvyužití je bývalá pekárna na ulici 

Skladištní 78/22, která je v soukromém vlastnictví a patří firmě VD INVEST a.s. Objekt 

leží mimo hlavní trasy, tudíž je nutné, sestavit takový návrh, kdy zde budou chodit lidé, 

kteří činnost objektu potřebují a jsou na ní závislí. Hlavní činností navrhovaného 

znovuvyužití objektu je centrum pro zdravotně a tělesně postižené. Celý návrh je uveden 

níže. 

Dalším sestaveným návrhem je objekt bývalého restauračního zařízení na ulici 

Fügnerova 595/1. Objekt má výbornou strategickou polohu, leží v těsné blízkosti silnice II 

třídy a proto zde bylo navrhnuto obnovení minulého využití. Úplný návrh je rovněž uveden 

níže v kapitole 5. 1. 2. 

5. 1 Bývalá pekárna – Skladištní 78/22 

Objekt bývalé pekárny na ulici Skladištní 78/22 by vybrán pro návrh znovuvyužití, 

díky své poloze, kdy leží v klidné části Ostravy – Přívozu. Díky této lokalizaci by objekt 

nemohl být využit pro prodejní činnost. Objekt sice má dobrou dopravní dostupnost  

a napojení na infrastrukturu, nicméně leží mimo hlavní trasy, a do budoucna by se mohlo 

stát, že firma, která potřebuje zisk z časté a rozmanité klientely zkrachuje. Je tedy nutné 

udělat takový návrh, kdy zde budou chodit lidé, kteří činnost objektu potřebují a jsou na ní 

závislí.  

Nejlepším způsobem jak docílit tohoto požadavku je vytvořit z nevyužité budovy 

na kraji města centrum pro zdravotně a tělesně postižené. Díky provedené pasportizaci na 

celém území Ostravy – Přívozu, bylo zjištěno, že zde není žádné takové pracoviště, které 

by se touto činností zabývalo. Tudíž je zde předpoklad, že využití této budovy bude 
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dlouhodobé a je na tomto území potřebné. Účelem centra pro zdravotně a tělesně postižené 

může být osobní asistence, individuální bezbariérová doprava, sociální poradenství, 

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, nebo půjčovna 

rehabilitačních pomůcek a vzdělávací akce či poradenské programy, které umožňují 

získání pracovního místa, návrat či udržení na trhu práce.  

Budova bývalé pekárny má dvě podlaží o rozloze 376 m
2
 v každém patře. Přízemí 

je celé bezbariérové i včetně nádvoří, které má 685 m
2 

nezastavěné plochy. Každé  

z uvedených pater disponuje stěnami nerozdělenými prostory, díky kterým může centrum 

využít celou plochu. Přízemí by se mohlo využít jako plocha pro sociálně aktivizační 

služby, vzdělávací akce nebo pro poradenské účely. Nadzemní podlaží by mohlo být 

využito z části pro administrativní účely a z části pro sociální poradenství. Poschodí by 

v případě potřeby bylo vybaveno plošinou určenou pro uživatele na invalidním vozíku. 

Další výhodou objektu jsou jeho vlastnické vztahy, kdy objekt vlastní pouze jeden vlastník, 

a tudíž by neměl být problém s domluvou o případné realizaci či odkupu objektu. 

Na (Obr. č.  19) je možno vidět již existující centrum pro zdravotně postižené. 

Obrázek slouží jako vizualizace pro účel znovuvyužití objektu bývalé pekárny na (Obr. č.  

16). 

 

Obr. č.  19 Centrum pro zdravotně postižené Ostrava – Svinov, vizualizace pro znovuvyužití 

objektu bývalé pekárny, (SV UNIPS, 2016) 
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5. 2 Restaurační zařízení - Fügnerova 595/1 

Objekt na (Obr. č.  20) byl vybrán k návrhu znovuvyužití díky snadnějšímu 

financování. Objekt je již z části využíván Tělocvičnou jednotou Sokol Přívoz. Na základě 

telefonického rozhovoru s panem Vavrečkou, který objekt z části využívá pro sportovní 

účely, bylo zjištěno, že část objektu, která byla dříve využívaná jako restaurační zařízení, 

je nyní nevyužita. Jelikož byl objekt v minulosti využíván jako restaurační zařízení je 

nejlepší způsob jak jej znovu využít, obnovení bývalé činnosti. Objekt má výbornou 

dopravní dostupnost, leží v těsné blízkosti silnice I. Třídy a tudíž by při dobré reklamě 

neměl postrádat potřebné zákazníky. Restaurační provoz by zde neměl narušovat již 

provozovanou činnost v druhé části objektu. Objekt má dvě nadloží. Celé nadzemní 

podlaží je využíváno jako herna pro stolní hry a úschovna sportovního nářadí. Ve spodní 

části budovy je tělocvična a již zmiňovaná nevyužitá plocha. 

 

 

Obr. č.  20 Bývalé restaurační zařízení, (Autor: Helingerová, 2015) 

5. 3 Znovuvyužití brownfieldů, příklady ve světě 

Nejvíce regenerovaných brownfieldů ve světě je spojeno se zeměmi s největší 

koncentrací průmyslu. Mezi tyto země patří: Velká Británie, Nizozemí, Francie, Německo, 

Rakousko, Švýcarsko, a postupně se k těmto zemím přidalo i Polsko (Zamarský a kol., 

2011). V této kapitole jsou uvedeny některé příklady těchto regenerací. 

V USA autor (Davis, 2002) uvádí, že podle agentury ochrany životního prostředí 

jsou brownfields opuštěné, nebo málo využívané komerční či průmyslové objekty, ve 

kterých je zvýšené množství kontaminace. V Anglii považují brownfields jako objekty 

vzniklé na místech, kde byla dříve průmyslová činnost a ve většině případů jsou tyto 
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objekty i kontaminovány (Krikwood, 2001). V Německu chápou brownfields, jako 

nepoužívané, či nefunkční plochy, které majitelé, investoři a uživatelé natrvalo nebo 

dočasně opustili (Wenger, 2009). (Estermann, 2009) popisuje brownfields jako plochy, 

které nelze kvůli své poloze, stavu, nebo původnímu účelu použití nadále ekonomicky 

provozovat, protože náklady na uzavření nebo demolici jsou v porovnání s alternativním 

ekonomickým využitím příliš vysoké. 

Srovnáme – li období regenerace BF v České republice, které se dělo v letech 2000 

- 2015 se zahraničím, zjistíme, že například v Západní Evropě byly BF regenerovány již 

v letech 1980 – 1990. Na Západě Evropy nejprve probíhala restruktualizace průmyslu 

provázána rušením velkých podniků. BF se rozdělily na BF atraktivní, které se vyskytovaly 

v centrech města a BF problémové. Regenerace BF postupovala obdobným způsobem jako 

u nás, nejprve byly regenerovány BF atraktivní, které našly formou komerčních projektů 

soukromé investory, nebo byly realizovány projekty regenerace s využitím veřejných 

dotačních titulů. Důlní BF byly rovněž regenerovány a rekultivovány s podporou státu 

(Doležalová, 2015). 

5. 3. 1 Cambuslandský investiční park (Skotsko) 

Tento BF byl jednou z největších zátěží v hlavním městě Skotska Glasgow. Dříve 

se na území parku nacházely úhelné doly a železárny. Ty byly v 70. letech uzavřeny 

a zbourány a zůstala nevyužitá plocha o rozloze 142 ha. Část území získal veřejný sektor 

a část soukromý, ale 101 ha zůstalo stále bez využití. Značná nevýhoda tohoto území, která 

vedla k tomu, že oblast neustála konkurenční boj podnikatelských firem, spočívala 

v ekologické zátěži a napojení jen na silnice nižší třídy. Bylo zapotřebí se zamyslet nad 

regenerací tohoto území a navrácení lokality do městského ruchu a proto Skotská agentura 

pro podnikání vytvořila v roce 1995 plán na znovuvyužití tohoto území. Agentura však 

neměla dostatek veřejných financí na uskutečnění všech plánů, soustředila se tedy jen na 

napojení. Agentura nechala vystavět polovinu plánovaných dopravních cest a některé 

povrchové úpravy území z veřejných prostředků a prostředku z EU. Tím bylo využito  

20 ha. Po uskutečnění této investice, jejímž hlavním úkolem bylo zatraktivnit území pro 

investory, se o oblast začala zajímat společnost, která se zde nakonec i usídlila. V další fázi 

byly veřejné finance vyšší než v předchozím případě. Jednalo se o území často zasaženými 

povodněmi zvané Gateway. Agentura musela zlepšit a zabezpečit infrastrukturu a učinit 
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protipovodňová opatření. Byla vytvořena příručka pro zájemce, konaly se semináře pro 

investory s návrhy jak ke snížení nákladů spojených s výdaji na předcházení povodní 

a podávaly se inzeráty. Zájem ze strany developerů byl velký, o oblast měla zájem celkem 

12 developerů, kteří přistoupili na předložený návrh. Agentura jim zadala vytvoření 0,6 ha 

pro podnikání do 6 měsíců a vybudovat další infrastrukturu. Pozemky poté mohou prodat 

zájemcům. Nyní je vybrán developer, který již park vybudoval – postavil haly pro 

společnost distribující nápoje a to bez další podpory veřejného sektoru (Kadeřábková, 

Piecha, 2009). 

 

Tab. č.  6 Srovnání investic Cambuslandský investiční park, (Kadeřábková, Piecha, 2009, upraveno 

autor: Helingerová, 2016) 

Parametry Napojení Gateway 

Velikost regenerovaných ploch 20 ha 41,2 ha 

Investice do infrastruktury (Veřejný sektor) 5,1 mil. liber 9,1 mil. liber 

Investice do budov (Veřejný sektor) 163 000 liber 0 

Investice do infrastruktury (Soukromý sektor) 0 liber 4,9 mil. liber 

Investice do budov (Soukromý sektor) 21 mil. liber 46 mil. liber (odhad) 

Poměr veřejných : soukromých prostředků 1 : 4 1 : 5/6 (odhad) 

 

Ve výše uvedené tabulce (Tab. č.  6), můžeme vidět srovnání investic veřejného 

a soukromého sektoru do Cambuslandského investičního parku ve Skotsku. Z tabulky je 

zřejmé, že u projektu „Napojení“ znamenala jedna investovaná libra z veřejných 

prostředků čtyři libry investované soukromým kapitálem. U projektu „Gateway“ se tento 

poměr odhaduje na 1:5/6 (Kadeřábková, Piecha, 2009). 

 

Přínosy výše uvedených opatření: 

- regenerace jednoho z nejpostiženějších území města, 

- vytvoření podnikatelské zóny, která zvyšuje atraktivitu území, 

- vytvoření konkurenční výhody pro místní obchodníky, 

- vytvoření prostoru pro podnikání, 

- zatraktivnění BF pro investory (Kadeřábková, Piecha, 2009). 
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5. 3. 2 Regenerace Paris Rive Gauche 

Projekt Paris Rive Gauche (PRG) je největším urbanistickým a rozvojovým 

projektem ZAC procedura ZAC je nejčastěji využívaným nástrojem pro městské projekty 

regenerací brownfieldů, jejichž základem je příprava pozemků pro novou výstavbu 

(Doležalová, 2015). Atraktivní území na břehu řeky Seiny se v minulosti využívalo pro 

aktivity spojené s železniční dopravou, skladováním a také s průmyslovou výrobou. Plocha 

projektu je 130 ha. Největším problémem pro znovuvyužití území byla přítomnost 

kolejiště, které prochází podélně územím a odřezává transformační plochu od stávajícího 

zastavěného území obvodu. Začalo se řešit, jak by se mohlo toto území využít, a tak se 

začaly pořádat urbanistické soutěže, díky kterým se objevilo několik reálných možností pro 

výstavbu. Jedním z návrhu byla světová výstava, která zde měla být v roce 1983, další 

návrh zobrazoval zázemí olympijského areálu na rok 1992. Podobu projektu nejvíce 

ovlivnilo nádraží Austelitz. Plánovalo se zavedení vlaků do tohoto nádraží, a tak bylo 

rozhodnuto o ponechání nádraží v této lokalitě. 

Hlavní cíle projektu: 

- Posílení Paříže jako sídla pro mezinárodní firmy, 

- nový ekonomický pól oproti moderní čtvrti La Défense, 

- výstavba moderních kanceláří a vytvoření 50 000 pracovních míst, 

- výstavba bytů, 

- umístění univerzitního kampusu, 

- nové kulturní a společenské prostředí. 

Hlavní stavby  - nová automatická linka metra, přestropení kolejiště, nový most 

Charles de Gaulle (Obr. č.  21), národní knihovna Francoise Mitterranda, nové stanice 

regionálního vlaku (RER), zachování a rekonstrukce nádraží Austelitz a nová pěší lávka do 

parku Bercy. 
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Obr. č.  21 Nový most Charles de Gaulle, (The New York Times Company [online], 2007) 

 

Projekt iniciovalo v roce 1991 město Paříž, které díky tomu založilo společně 

s největším vlastníkem pozemků v lokalitě a s dráhami městskou rozvojovou společnost 

SEMAPA, která zajišťuje stabilitu managementu projektu. Město zde mělo 57% 

zastoupení, 20% SNCF a 10% patřilo městské bytové společnosti RIVP. SEMAPA byla 

později převedena na SPLA a soukromí vlastníci byli vyplaceni a podíly veřejných 

vlastníku byly navýšeny. Město od roku 2015 vlastní 66%, Départment Paris 26% a region 

8% společnosti. Projekt je podle prohlášení SEMAPy finančně nezávislý, což znamená, že 

kromě půjček, (4,1 mld F) za které nese město ručení, nezatěžují náklady na projekt 

městský ani veřejný rozpočet. Do nákladu operace nejsou započítány výdaje na velké 

stavby infrastruktury nadmístního významu (Doležalová, 2015). 

Paris Rive Gauche je nyní velkým centrem pro investory (Obr. č.  22), protože je zde 

20 000 pracovních míst a 30 000 studentů a akademických pracovníků. Strategická poloha 

v centru města je prospěšná pro obyvatele, kterých je zde 8 000 a jako jediná v Paříži, tato 

lokalita nabízí 10 000 m
2
 plochy. V roce 2013 byla lokalita rozšířena o východní sektor 

Brunesau (Doležalová 2015). 
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Obr. č.  22 Paris Rive de Gauche, (EZ PUBLISH [online], 2016) 

5. 3. 3 Kulturní víceúčelové centrum  - Parc de la Vilette, Paříž  

Tento rozsáhlý multifunkční rekreační, herní a zábavní park se nachází v Paříži na 

břehu Canal de l´Ourq společně s gigantickou budovu jatečné burzy La Grand Halle 

postavenou z ocelové konstrukce z verneovského období postavenou v roce 1867 Julesem 

de Merindolem (Obr. č.  23). Budova jatečné burzy má 13 500 m² a funguje již od roku 

1974. Dnes slouží jako polyfunkční hala sloužící zejména pro rockové koncerty a je 

schopná pojmout až 15 000 diváků. Budova byla roku 2007 znovu rekonstruována 

a znovuotevřena pro návštěvníky. Pod balkóny po obvodu haly jsou umístěny menší sály, 

kavárny, obchody a kanceláře a v suterénu je umístěno technické zázemí. Centrum Parc de 

la Vilette v Paříži bylo regenerováno v roce 1985. Původní využití celého areálu byl areál 

jatek. Roku 1979 byla založena veřejnoprávní společnost pro park La Vilette. Realizace 

parku postupovala velmi pomalu. Architektonická soutěž na definitivní realizaci byla 

zahájena v dubnu 1982 a zadání zakazovalo vytvoření náměstí, lesa nebo sídliště. 

Konkurzu se zúčastnilo 805 architektonických skupin ze 41 zemí. Porota vybrala do 

druhého kola devět projektů, z nichž vyhrál architekt Bernard Tschumi. V současné době 

po revitalizaci areálu je současné využití multifunkční, a to zábavní park a kulturní 

centrum (Zemánková, 2003). 

 

http://www.wikiwand.com/cs/1979
http://www.wikiwand.com/cs/1982
http://www.wikiwand.com/cs/Bernard_Tschumi
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Obr. č.  23 Kulturní víceúčelové centrum - Parc de la Vilette, (Rankopedia.com [online], 2016) 

 

Park je vhodný pro návštěvníky, kteří mají rádi cyklistiku, pikniky apod. Po celém 

parku můžeme vidět i další možnosti využití volného času, a to Hudební halu, Muzeum 

vědy a průmyslu, Divadlo de la Vilette, hudební halu Zenith, planetárium, akvárium, 

sférické prostorové kino Geode, dětský svět apod. Celý areál je doplněn o efektivní 

parkové úpravy krajinného architekta Bernarda Tschumi. Můžeme vidět prérie, 

středomořskou vegetaci, bambusovou zahradu, zrcadlovou zahradu, duny, mlžnou či 

hororovou zahradu včetně terénních úprav a vodních prvků (Zemánková, 2003). 
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6. ZÁVĚR 

Problematika brownfields, která není novou záležitostí, ale do povědomí veřejnosti 

se dostává jen velmi pomalu, lze v dnešní době považovat za velmi aktuální a diskutované 

téma zvláště v kontextu trvale udržitelného rozvoje sídel. Využívat objekty brownfields 

pro nové funkce a upřednostnit výstavbu na již jednou využívaných plochách před 

investicemi do projektů na zelené louce, znamená chránit území, které je nenahraditelným 

zdrojem. Cílem regenerace těchto lokalit je zvýšit přitažlivost a hodnotu jednotlivých 

lokalit tak, aby dostatečná nabídka zrekultivovaných areálů či zabezpečení jejich 

financování pomohla snížit zbytečné zábory půdy, které jsou v rozporu s principy 

udržitelného rozvoje. 

Hlavním cílem diplomové práce byla pasportizace brownfieldů na území města 

Ostravy, v městské části Přívoz. Záměrem bylo najít a popsat nevyužívané nebo nepříliš 

efektivně využívané lokality, přičemž získané informace je možné využít pro investory, 

kteří by tyto plochy chtěli financovat. Pasportizace probíhala v létě a na podzim roku 2015. 

Díky pasportizaci bylo zjištěno jaké organizace, firmy a lokality se v Ostravě vyskytují a 

na základě tohoto zjištění byly posouzeny další možnosti využití vybraných brownfieldů. 

Protože může být někdy velmi těžké zjistit bývalé využití jednotlivých brownfieldů, byly 

vypátrány informace o bývalém využití od obyvatel žijících v okolí těchto objektů. 

Informace o bývalém využití od obyvatel nebyly při zpracování brány jako konečné, ale při 

dohledávání bývalého využití, bylo z těchto informací vycházeno. 

Dle výsledků provedené pasportizace stoupá na sledovaném území hlavně množství 

sociálních brownfieldů, ale dle zkušeností s oslovením některých vlastníků, je jen 

málokterý ochoten přistoupit na to, že právě objekt v jeho vlastnictví lze za brownfield 

označit. V tomto případě bylo vlastníkovi vysvětleno pozitivum zařazení právě jeho 

objektu do databáze, mezi které patří i zviditelnění objektu pro možné investory. Z 

celkových třiceti brownfieldů je na území Ostravy – Přívoz celkem dvacet brownfieldů 

sociálních, čtyři brownfieldy v nádražích, dva po lehkém průmyslu a dvě garáže. Po 

jednom jsou na území Ostravy – Přívoz zastoupeny brownfieldy po hlubinné těžbě a 

skládkování. Z celkového počtu pasportizovaných ploch je celkově pět, které disponují 
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kontaminací a to: Ostramo Vlček s.r.o., plochy garáží, bývalá městská skládka mezi řekou 

Odrou a Černým potokem a na základě minulého využití také odval Svoboda.  

Další částí diplomové práce je SWOT analýza, jejíž podstatou je zhodnocení 

pasportizovaných BF v Ostravě – Přívoz. SWOT analýza byla vytvořena k celkovému 

náhledu na objekty typu brownfield. Bylo přihlédnuto na nynější situaci města, jako je 

počet obyvatel, lokace, zaměstnanost, majetkové vztahy, kriminalita a další. Silnou 

stránkou řešeného území je lokalita jako celek, kdy leží v blízkosti centra třetího největšího 

města České republiky. Hrozbou území může být finanční náročnost revitalizací 

jednotlivých brownfieldů a jejich udržitelnost. Za příležitost může být považována 

možnost využití dotace pro regeneraci brownfieldů z EU nebo rostoucí trend regenerací 

těchto ploch. 

Na základě dosažených výsledků byla vytvořena interaktivní mapa vyhledaných 

brownfieldů v programu ArcGIS, která by měla sloužit pro budoucí investory, kteří hledají 

lokalitu pro svůj budoucí investiční záměr a v budoucnu by měla být rozšířena o další části 

města Ostravy. 

Do budoucna by bylo vhodné seznámit veřejnost s úplnou podstatou slova 

brownfields, jelikož lidé mají v podvědomí, že brownfield je něco špatného, 

kontaminovaného a nechtějí vzít v úvahu potenciál těchto míst pro ně samotné, pro jejich 

budoucí generace a pro rozvoj celého města. Právě vztah lidí ke svému místu a jejich vůle 

podílet se na jeho utváření je klíčovým předpokladem k životaschopnosti a 

konkurenceschopnosti města. 
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