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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá mapováním a evidencí brownfieldů ve městě 

Frýdek – Místek. Brownfieldy byly vybrány na základě informací ze současných databází  

a pomocí vlastního terénního průzkumu. V rešeršní části jsou shrnuty obecné informace  

o brownfieldech, jejich dělení, regenerace a informace o současných databázích. V praktické 

části jsou zjištěny poznatky o vybraných brownfieldech a zaneseny do databáze 

COBRAMAN. Každý z nich má svou COBRAMAN kartu. Součástí práce je také vlastní 

návrh řešení vybraného brownfields. Ke studijním účelům může být využita vytvořená 

interaktivní mapa navštívených lokalit se stručným popisem a fotografiemi, která je součástí 

práce. 

 

Klíčová slova: brownfield, databáze, COBRAMAN, Frýdek-Místek, znovuvyužití 

 

Abstract 

This thesis deals with mapping and registration of brownfields in Frýdek-Místek. 

For this thesis I chose brownfields which are based in actual databases and I did field 

research as well. The search section contains general information about brownfields, division 

of brownfields, regeneration and information about actual databases. In the practical part 

there are knowledge about observated brownfields and intercalation in to database 

COBRAMAN. Where each brownfield has own card. There is proposal to solve selected 

brownfields. For study purposes can be used an interactive map of the visited localities. This 

map contains general descriptions and photos. 
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1 ÚVOD 

Nejen ve světe, ale i u nás v České republice představují opuštěné a chátrající 

průmyslové, posttěžební, stavební a jiné objekty či areály značný problém. Ať už se jedná  

o vyplývající zdravotní rizika, rizika pro životní prostředí či jen negativní estetický dojem. 

Brownfieldy jsou pozůstatkem plynoucí doby, negativních či pozitivních změn, které jsme 

neočekávali a také jsme na ně nebyli připraveni. Právě téma brownfields a jejich nové využití 

je přinejmenším u nás v České republice v současnosti aktuálním tématem, jelikož 

brownfieldy bezpochyby patří snad ke každému městu. Problematikou brownfields bychom 

se měli zabývat, protože výstavbou značně ubývá zelených ploch a negativně tímto 

působíme na přírodu, kterou k životu tak nutně potřebujeme. V souvislosti s problematikou 

brownfields je stěžejním podkladem či nástrojem pro jejich řešení právě jejich evidence. 

Právě důležitost evidence brownfieldů a také můj osobní vztah k městu Frýdek-Místek byly 

hlavními předpoklady pro výběr tématu mé diplomové práce. V tomto městě a jeho 

nejbližším okolí trávím spoustu svého volného času. Opuštěné a nevyužívané objekty  

a areály tak denně pozoruji a rád bych se v této práci, kromě dalšího podělil o své poznatky 

o nich. 

Má diplomová práce je rozdělena do dílčích částí. V rešeršní části jsou soustředěny 

obecné informace o brownfieldech, jejich dělení, regenerace, legislativa, a především 

dostupné informace o současných databázích brownfieldů. V navazující metodické části je 

popsán konkrétní postup při pasportizaci brownfieldů v zájmovém území. Konkrétně výběr 

vhodných lokalit, terénní průzkum, postup při tvorbě interaktivní mapy, aktualizace  

a doplnění databáze projektu COBRAMAN. Ve čtvrté kapitole je detailnější popis 

vybraných brownfieldů obohacený o výřezy z katastru nemovitostí a vlastní fotografie. 

Součástí této kapitoly je i interaktivní mapa. V páté kapitole je vlastní návrh řešení 

vybraného brownfields.  

Hlavním cílem práce je doplnění, rozšíření a aktualizace COBRAMAN databáze 

brownfieldů nacházejících se na území Frýdku-Místku. Dílčím cílem je souhrn podstatných 

informací o zájmovém území, výběr vhodných lokalit nacházejících se na území města 

Frýdek–Místek a jejich zařazení do databáze COBRAMAN, vlastní terénní průzkum, 

vyplnění brownfield karet na webu projektu COBRAMAN, zanesení vybraných brownfieldů 

do interaktivní mapy a vlastní návrh řešení vybraného brownfields. 
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2 REŠERŠNÍ ČÁST 

2.1 Co je to brownfield 

Definicí, které popisují, co je to brownfield je spousta. Vybrané z nich tvrdí,  

že brownfieldy rozumíme zchátralé, nevyužívané nebo opuštěné objekty, které již nemají 

svou původní hodnotu či využití. Obecně lze říci, že brownfieldy označujeme komplexy, 

které již ztrácejí nebo ztratily své původní funkční využití. Tyto objekty se nacházejí 

mnohdy v těsné blízkosti sídel a často jsou kontaminované. Konkrétně se jedná například  

o areály pro průmyslové činnosti, krajiny narušené těžbou, opuštěné vojenské a zemědělské 

objekty (kravíny, seníky, sila), venkovní sídla či kulturní domy (Kadeřábková, Piecha, 

2009). 

V zahraničí, konkrétně v angličtině se pojem brownfield užívá v souvislosti 

s označením „hnědé pole“, neboli zrezivělé soustavy nevyužívaných objektů či staveb 

nedostatečně ekonomicky efektivních, průmyslové a logistické zóny, komerční nebo obytné 

a jiné objekty. Ve francouzském jazyce se brownfieldem označuje městský či průmyslový 

úhor. V jazyce německém výrazem Brachflache, který znamená také úhor, ale především 

v zemědělském pojetí. Rozdílné pojetí má brownfield ve Spojených státech amerických  

a Kanadě, jelikož je zde kontaminace vždy přítomna v charakteristice tohoto pojmu 

(Kadeřábková, Piecha, 2009). 

V tuzemsku se používá nejčastěji definice po vzoru evropského projektu zvaného 

CABERNET. Ta nám říká, že brownfield je vlastně nemovitost, konktrétně určitý objekt, 

pozemek či areál, který není možno bez jeho regenerace začít vhodně a efektivně užívat. 

Tyto objekty, pozemky nebo areály bývají nedostatečně využity, jsou zanedbané a mnohdy  

i zasaženy určitým typem kontaminace. Na základě doby nevyužití bývají objekty 

brownfieldů v různých stavech. Mnohdy se jedná dokonce i o ruiny. Brownfieldy se liší také 

velikostí od malých budov, až po velké areály značných rozměrů (Kadeřábková, Piecha, 

2009).  

Ministerstvo pro místní rozvoj užívá termínu „deprimující zóny“ a ministerstvo 

životního prostředí užívá termínu „narušené pozemky“. Agentura CzechInvest  

a ministerstvo průmyslu a obchodu brownfield definuje jako v současnosti nedostatečně 

vhodně využívanou nemovitost, která je mnohdy zanedbaná a v budoucnosti může být 
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vhodně využita v Projektu regenerace zóny nebo rekonstrukce objektu (Kadeřábková, 

Piecha, 2009). 

Legislativní ukotvení pojmu brownfield má své plusy i mínusy. Příkladem, kdy je 

volnější definice tohoto pojmu výhodná je čerpání dotací na regeneraci brownfieldů. Striktní 

definice je používána například u zdanění nevyužívané nemovitosti a v dalších případech. 

Pro účely veřejného zájmu, sčítání či mapování se udávají vybrané parametry brownfieldů. 

Konkrétně například jejich původní využití, velikost, doba od kdy přestaly být využívány, 

jejich umístění, kontaminace a mnohé další (Kadeřábková, Piecha, 2009). 

Brownfieldy jsou někdy značnou překážkou a problémem pro další rozvoj obcí, 

měst a někdy i celých regionů, co se udržitelnosti týče. Typické jsou pro ně značně složité 

majetkoprávní vztahy, zdevastované výrobní či jiné budovy s přítomností toxických 

ekologických zátěží, které jsou způsobené cizorodými toxickými látkami, kterými bývá 

kontaminována půda, podzemní i povrchové vody a stavební objekty. V brownfieldech  

se často tvoří nelegální skládky odpadů, někdy i nebezpečných. Riziko také představují 

součásti strojů, technologických zařízení a vybavení či dokonce chemické sloučeniny. 

Bezprostřední okolí brownfieldů bývá zpravidla neobydlené a nebezpečné (Kadeřábková, 

Piecha, 2009). 

2.2 Historie brownfields ve světě a u nás  

Značný dopad na využívání území, objektů, staveb a na počátky vzniku brownfieldů 

měl přechod od průmyslové výroby do postindustriální doby. Později se hledá nové využití 

pro plochy či objekty, nebo se také rekultivují. Jedná se o objekty hlavně v oblastech, kde  

se soustřeďuje průmysl. Tento proces můžeme sledovat od konce 70. let především  

na západě Evropy a později také ve středu Evropy a v Evropě východní (Kadeřábková, 

Piecha, 2009). 

U nás v České republice se o problematice brownfields začalo mluvit ve spojení 

s restrukturalizací ekonomiky, která zde byla tradiční, již od 19. století. Restrukturalizace se 

dotkla českých průmyslových závodů. Můžeme konstatovat, že vznik brownfields je 

důsledkem reakce trhu na restrukturalizační tlaky ve společnosti. Soukromý sektor řešení 

tohoto problému sám není schopen zvládnout. Pro znovu zprovoznění těchto území je nutný 

zásah veřejnosti, tím se brownfields stávají součástí uzavřeného kruhu. Tyto zanedbané, 
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neudržované, poškozené budovy či areály zapříčiňují snižování atraktivity místa, zvyšování 

nezaměstnanosti, snižování hodnoty majetku obcí a tím i snižování jejich daňových příjmů. 

Investoři nejsou příliš motivováni obnovu financovat, jelikož se případné náklady enormně 

navýší (Kadeřábková, Piecha, 2009). 

Typickým rysem modernizace ekonomiky České republiky, který způsobil příliv 

přímých zahraničních investic do naší země je lokalizace zdrojů produkčních odvětví mimo 

tradiční podnikatelské plochy. Jedná se o zjevnou snahu, jak snížit vynaložené náklady  

za pomocí již vybudované sociální a technické infrastruktury a kvalifikovaných pracovníků. 

Koncem 90. let dochází k procesu dezindustrializace a reindustrializace jak na lokální, tak  

i na regionální úrovni. Tento proces byl téměř synchronizovaný. Restrukturalizace měla  

za důsledek značný úpadek spousty velkých a středně velkých firem. Restrukturalizačními 

tlaky byl dlouhodobě vystaven průmysl kožedělný, obuvnický, sklářský a keramický,  

elektrotechnický a strojírenský. Upustilo se také od určitých forem hospodaření a výrazně 

se utlumilo zemědělství. Důsledkem bylo vytvoření potenciálu pro vznik brownfields. Rysy 

charakterizující tento jev:  

• rozklad vlastnické struktury nemovitostí 

• netransparentnost majetkoprávních vztahů 

• spekulace ohledně nemovitostí 

• odhalení kontaminace 

• následné zničení budov a technické infrastruktury (Kadeřábková, Piecha, 

2009). 

V poslední době městský způsob života proniká do širší krajiny. Vznikají logistická 

centra a velkosklady na hlavních dopravních spojích a v blízkosti spotřebního místa. Toto 

zapříčiňuje kolizi s problémem lokalizace typických ekonomických aktivit pro dané území. 

Především průmyslu, nákladní, železniční, nebo vodní dopravy a také vojenských areálů 

umístěných uvnitř města. Důsledkem této skutečnosti je vznik brownfields (Vojvodíková, 

2013). 

Prvním impulzem ke spuštění první vlny brownfieldu v západní Evropě byl ropný 

šok v roce 1973 a následná kombinace stagnace ekonomiky s vysokou inflací. Ve střední 

Evropě byl impulzem Pád Berlínské zdi v roce 1989. Konkrétní události měly v historii vliv 

na vznik konkrétních brownfieldů. Jednou z těchto událostí byl nástup vlády Margaret 
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Thatcherové, který měl za důsledek útlum těžby v Británii. Dalším příkladem těchto událostí 

je odchod ruských a amerických vojsk z německých zemí. Mnohá průmyslová odvětví však 

upadala postupně, jelikož se tehdejší vlády snažily udržet zaměstnanost a tato odvětví při 

životě. Bylo tomu kupříkladu u průmyslu textilního, který upadal již od 50. let 20. století, 

dále pak hutnictví a hornictví. Socialistickým zemím se podařilo udržovat stav o poznání 

déle, díky použití centrálně řízeného hospodářství (Kadeřábková, Piecha, 2009). 

Již od 70. let 20. století v průmyslových zemích západní Evropy existovaly 

takzvané politiky podpory starého průmyslu a byly realizovány plány nové industrializace, 

které byly ve spojení s centrálně plánovanými regionálními politikami. Útlum starého 

průmyslu zapříčinila lokalizace nových podniků s vazbou na regionální metropole  

a napojení na silniční dopravu. V prvé řadě byly regenerovány průmyslové brownfieldy. 

Hodnotu u těchto brownfieldu představovala mnohdy pouze hodnota pozemku, jelikož byly 

značně zdevastovány. Někdy byla hodnota kvůli nákladům na demolici a odstranění 

následku původního využití i záporná. Toto bývalo pravidlem u brownfieldů po těžební 

činnosti, nebo plochách po průmyslu ve velkých městech. Pokud se tyto nemovitosti 

nacházely v centrech měst, měly zpravidla vysokou hodnotu, jestliže se daly využít pro 

novou funkci. Tyto potenciálně rozvojové brownfieldy čekaly na správnou situaci na trhu 

s nemovitostmi, která přišla na počátku 80. let (Kadeřábková, Piecha, 2009). 

Takzvané městské brownfieldy se začínají objevovat od 90. let 20. století 

v západoevropských zemích a jsou novým typem brownfieldů. Z většiny se jedná o obytné 

čtvrti, nikoliv nemovitosti po průmyslu, kde se vyskytují sociální deprivace, upadající  

a chátrající bydlení a špatná funkce ekonomické aktivity. Druhá generace regenerací, která 

byla zaměřena na městská problémová území, vyžadovala na rozdíl od první generace 

regenerací, která byla zaměřena na průmyslové brownfieldy odlišné principy řešení. Jednalo 

se o kombinaci fyzických a sociálních zásad (Doleželová, 2015). 

2.3 Příčiny a dopady vzniku brownfields 

Problémy, kterými brownfields vznikají, či je negativně ovlivňují, se řadí do  

pěti skupin níže popsaných. 
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ekonomické:  

• zhoršení podnikatelského klimatu 

• snížení či ztráta atraktivity území pro investory a obyvatelstvo 

• ztráta atraktivity území pro návštěvníky, čili negativní vliv na cestovní ruch 

finanční: 

• pokles z pohledu daňových výnosů 

• snížení výnosů plynoucích z místních poplatků 

• snížení mimořádných příjmů – například ze sponzorských darů 

• úbytek objemu místních rozpočtů, riziko schopnosti financovat současné  

  veřejné statky. 

územní: 

• deprivace okolí 

• podpora nové výstavby neboli urban sprawl 

 

ekologické: 

• ekologické škody a také jejich zvyšování 

• kontaminace horninového prostředí 

• kontaminace podzemních vod 

• kontaminace technické infrastruktury a staveb 

sociální aspekty: 

• vyšší zaměstnanost 

• sociální degradace 

• potřeba sociálních dávek a příspěvků 

• nárůst kriminality (Kadeřábková, Piecha, 2009). 

Hlavními příčinami vzniku brownfieldů jsou především přímo působící 

socioekonomické změny. Jedná se o tyto typy změn: 

• změny procesů výroby 

• změny vývoje technologií 
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• změny dopravy a přerozdělování zboží 

• změny cen surovin 

• změny vojenských strategií  

• proměny ve strategiích umístění podniků a jejich investic (Doleželová, 2015). 

Vybrané změny působí na vznik brownfieldů nepřímo. Jedná se o tyto typy změn: 

• politické převraty 

• technické vynálezy 

• proměny životního stylu  

• proměny hodnot společnosti (Doleželová, 2015). 

Územní dopad vzniku brownfieldů dělíme na celoplošný výskyt, který je typický 

například v Anglii a České republice. Regionální charakter, který je typický pro Francii  

a mnohdy také bývají postižená celá sídla – nejčastěji přístavní a veškerá velká města 

s koncentrací průmyslu. 

Dopady působením brownfieldů se projevují v těchto oblastech: 

• ekonomická oblast – úbytek pracovních míst, vliv na daňové příjmy, ceny  

  a investování do nemovitostí  

• sociální – zvýšení nezaměstnanosti, snížení příjmů obyvatelstva, vliv na  

  vzdělávání či zvýšená kriminalita 

• environmentální – vlivy ekologických zátěží, zabírání půdy, vliv na krajinu 

• urbanistická – nevyužité plochy, negativní působení na okolní nemovitosti, 

  suburbanizace s požadavky na dopravu osob (Doleželová, 2015). 

2.4 Typologie brownfields 

Brownfields můžeme dělit na základě velké řady aspektů do různých kategorií. 

Aspekty, podle kterých můžeme hodnotit, jsou kupříkladu: míra kontaminace, potenciál 

budoucího využití, lokalita, kde se nachází (intravilán, extravilán) (Kadeřábková, Piecha, 

2009).  



Bc. Petr Mroviec: Pasportizace a znovuvyužití brownfields ve Frýdku-Místku 

 

 

2018  8 

2.4.1 Dělení z hlediska původu vzniku brownfields 

Toto dělení se zabývá původní funkcí území a usměrňuje ho na využití budoucí. 

Budoucí využití brownfieldu je limitováno lokalitou výskytu a do značné míry i historickým 

vývojem. Po areálech typu armádních, zemědělských a drážních objektů je velmi drahá 

poptávka, může tedy predikovat, že tyto objekty či areály nebudou do budoucna sloužit účelu 

svého původního využití. Naopak je kladen stále značnější důraz na občanskou vybavenost, 

kterou představuje výstavba sportovních zařízení, obytných objektů a obchodních center. 

• Nevyužívané průmyslové zóny v urbanizovaném území 

• Nevyužívané administrativní objekty ve vnitřních zónách měst 

• Nevyužívané objekty Českých drah a Správy železniční dopravní cesty 

• Nevyužívané objekty ozbrojených složek 

• Nevyužívané zemědělské objekty 

• Pozůstatky ukončené důlní činnosti těžby nerostných surovin (Kadeřábková, 

  Piecha, 2009). 

Nevyužívané průmyslové zóny v urbanizovaném území – brownfields tohoto 

typu vznikly zásadní změnou v orientaci českého průmyslu, kterou popisuje odklon od těžké 

průmyslové výroby k zaměření na produkci spotřebního zboží, komunikační a informační 

techniky a automobilů (Kadeřábková, Piecha, 2009). 

Nevyužívané administrativní objekty ve vnitřních zónách měst – brownfieldy 

tohoto typu zastupují budovy, na jejichž údržbu a provoz neměla obec dostatek financí  

a nepodařilo se najít žádného budoucího majitele. Do této skupiny náleží i brownfields 

vzniklé při probíhajících úpravách funkčního a strukturního uspořádání urbanizovaného 

území (Kadeřábková, Piecha, 2009). 

Nevyužívané objekty Českých drah a Správy železniční dopravní cesty –  

u brownfields v této skupině je primárním problémem vlastník majetku státní podnik 

Českých drah a Správy železniční dopravní cesty, který dodnes nemá provedenou kompletní 

inventarizaci a ohodnocení. Velké množství objektů je dlouhodobě neudržovaných, jsou 

v dezolátním stavu vhodné k demolici. Tato skutečnost je podmíněna především 

nedostatkem financí (Kadeřábková, Piecha, 2009). 
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Nevyužívané objekty ozbrojených složek – brownfields tohoto typu vznikly 

odchodem vojsk sovětského svazu z našeho území a zrušením vojenských posádek Armády 

České republiky nebo ozbrojených složek Ministerstva vnitra a Celní správy (Kadeřábková, 

Piecha, 2009). 

Nevyužívané zemědělské objekty – významným mezníkem pro tyto objekty je rok 

1989, kdy dochází v českém zemědělství ke změnám enormních rozměrů. Jedná se například 

o narovnání vlastnických vztahů k půdě a regulování produkce vybraných komodit. Tímto 

se otevřel prostor pro vznik nových objektů brownfields (Kadeřábková, Piecha, 2009). 

Pozůstatky ukončené důlní činnosti těžby nerostných surovin – opětovné 

využití a sanační opatření u důlních objektů jsou dlouhodobými záležitostmi s vysokými 

finančními náklady (Kadeřábková, Piecha, 2009). 

2.4.2 Dělení brownfields z hlediska ekonomické atraktivity 

Na ekonomickou atraktivitu území mají vliv vybrané faktory. Rozhodujícím 

faktorem při určování ekonomické atraktivity je umístění lokality, výše poškození objektu, 

výše nákladu na likvidaci polutantu. Dalším důležitým faktorem je především úroveň 

vzdělanosti obyvatelstva, celková sociální úroveň a potenciál propagace území. Jednotlivé 

typy brownfields jsou rozděleny podle možností ekonomiky řešit vybrané projekty za 

pomocí financí soukromých investorů nebo státu v pozici regulátora trhu. 

• Projekt s nulovou bilancí 

• Projekty s mírnou podporou 

• Nekomerční projekty 

• Nebezpečné projekty 

• Ostatní projekty (Kadeřábková, Piecha, 2009). 

Projekt s nulovou bilancí – jedná se o typ brownfields s dobrou lokací, o které  

se postará trh samotný. Není nutné vynaložení veřejných prostředků, ale je zde možnost 

poskytnutí veřejné nepeněžní intervence, která může zvýhodnit místní komunitu. 

V angličtině jsou tyto nemovitosti označovány jako whitefields (Kadeřábková, Piecha, 

2009). 

Projekty s mírnou podporou – tyto projekty se již nevyskytují v příliš exkluzivní 

lokalitě, jako v případě prvním. Vyžadují mnohdy značnou veřejnou podporu a intervenci, 
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aby se projekt mohl uskutečnit. Pokrytí nákladů projektu je formou veřejných prostředků  

či nefinanční podpora. Klasický poměr veřejných a soukromých investic je jedna ku pěti  

a více. Tento poměr nám ukazuje, zda je veřejná finanční intervence opravdu efektivní. 

Dalším kriteriálním ukazatelem je počet novým pracovních míst. V angličtině jsou tyto 

nemovitosti označovány jako grayfields (Kadeřábková, Piecha, 2009). 

Nekomerční projekty – zde patří nemovitosti kde, je rozvoj prováděn především 

sociálními cíli nebo ochranou životního prostředí. U těchto projektů je potřeba vyšší 

intervence veřejných prostředků, nejčastěji v poměru jedna ku jedné až jedna ku čtyřem.  

U projektů v této kategorii se používá grantu strukturálních fondů (Kadeřábková, Piecha, 

2009). 

Nebezpečné projekty – brownfieldy v této kategorii jsou většinou v havarijním 

stavu ohrožující zdraví lidí a životní prostředí. Odstranění škody provádí osoba, která škodu 

způsobila, pokud není možné tuto osobu dovést k zodpovědnosti je škoda odstraněna na 

náklady daňových poplatníků z veřejných prostředků (Kadeřábková, Piecha, 2009).   

Ostatní projekty – velké množství brownfields není zařazeno v předešlých 

kategoriích a vyskytují se v nekomerčních oblastech a v dlouhodobém pohledu není 

pravděpodobné nové funkční využití. Toto vzniká převahou nabídky nad poptávkou. 

Brownfields spadající do této kategorie vyžadují vytvoření zvláštního programu  

se zaměřením navrácení pozemků do přírodních nezastavěných ploch (Kadeřábková, Piecha, 

2009). 

Toto dělení dle ekonomické atraktivity je z praktického pohledu jediným 

objektivním rozdělením, které může být použito pro modelaci vývoje na trhu. Dělení na 

základě ekologické kontaminace může být připojeno ke specifickému ekonomickému 

hodnocení a už teď můžeme říci, že finanční náklady spjaté s dekontaminací jsou přímo 

úměrné míře kontaminace, což můžeme sledovat na ekonomickém vyhodnocení daného 

projektu (Kadeřábková, Piecha, 2009). 

2.4.3 Kategorizace brownfieldů 

Základem kategorizace brownfieldů je rozdělení do podle rozvojového potenciálu 

celkem do tří kategorií označených písmenem A, B, C. Kategorizace je založena evropským 

projektem CABERNET. Tato kategorizace je univerzálně používaná, jelikož znázorňuje 
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poměr vynaložených nákladů na regeneraci vůči hodnotě nemovitosti v budoucnu. 

V jednotlivých kategoriích je brána v potaz jak lokalizace brownfieldu, tak i jeho nynější 

stav. Abychom mohli brownfieldy do jednotlivých kategorií přesně zařadit, je potřeba znát 

kromě nynějšího stavu i stav brownfieldu v budoucnu a jeho využití. Bez tohoto bychom 

nemohli určit výši nákladů, která bude použita na regeneraci (Doleželová, 2015).  

a) Samorozvojové brownfieldy – regenerace těchto brownfieldů  

je uskutečňována v sounáležitosti s tržními podmínkami bez nutnosti podpory veřejných 

financí (Doleželová, 2015). 

b) Potenciálně rozvojové brownfieldy – při regeneraci těchto brownfieldů  

je vyžadována určitá, třeba i nepřímá forma podpory veřejnosti, jelikož se realizovatelnost 

těchto projektů hýbe na hranici ziskovosti, což je pro investory značně rizikové (Doleželová, 

2015). 

c) Nerozvojové brownfieldy – regenerace těchto brownfieldů je vždy ztrátová 

a prováděná z veřejných prostředků, obvykle přímo veřejným sektorem z důvodu zájmu 

veřejnosti o ochranu životního prostředí. Soukromí investoři o tyto brownfieldy nemají 

zájem, protože ani po proběhlé regeneraci vynaložené náklady nezaručí, že hodnota 

nemovitosti poroste. Veřejné správě, se však tato investice může v budoucnu vyplatit, 

stanou-li se pozemky například státní územní rezervou (Doleželová, 2015). 

Někdy bývá určitými studiemi zakládána i kategorie D, která zastupuje 

brownfieldy, pro které nejsou nutné žádné náklady vůči budoucí hodnotě brownfieldu.  

O regeneraci se zde může postarat i přírodní sukcese (zbortí se samo) (Doleželová, 2015). 

Procentní rozdělení do jednotlivých kategorií je ve státech velice rozdílné. 

Kategorizace lokalit brownfieldů je důležitá pro hodnocení a výběr projektů, které slouží 

k veřejné podpoře. U nás jsou často podporovány brownfieldy z kategorie A, protože jsou 

žadateli včas k dispozici. V České republice se pro výběr projektů tato kategorizace 

nevyužívá (Doleželová, 2015). 

Převážná část projektů, na které byla použita dotace, neměla komerční účel. Dotace 

byly poskytovány na podporu podnikání či obecně prospěšné stavby, proto tedy nebyl brán 

rozvojový potenciál v potaz. Pokud se bude rozhodovat o finanční podpoře komerčních 

projektů, tak se naskýtá možnost omezení dotací na takzvané funding gap. Jedná se o mezeru 

v nákladech, která představuje rozdíl mezi cenou při prodeji a náklady na daný projekt. Další 
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variantou je dotování prací, které jsou potřeba při regeneraci brownfieldů a činí regeneraci 

brownfieldů nekonkurenceschopnou s projekty zaměřenými na greenfieldy. Jedná se o 

dotace sanačních prací (Doleželová, 2015). 

2.5 Pasportizace brownfields 

Každý vlastník objektu může za pomocí pasportizace získat důležité základní 

informace, kterými jsou například: optimální potřebu údržby, míru zanedbanosti v peněžním 

vyjádření i měrných jednotkách, optimální potřebu oprav během roku dle jednotlivých 

konstrukčních prvků, návrh na likvidaci, zhodnocení objektu při zvažování jeho prodeje, 

demolici, modernizaci a rekonstrukci. Pasportizace je podstatou technicky doloženého 

popisu stavebně-technického stavu nemovitostí. Přispívá významným způsobem 

k maximální efektivnosti a hospodaření při správě a provozu majetku, pokud je správně 

aplikovaná (Vojvodíková, 2014). 

Jestliže řešíme problematiku brownfieldů můžeme použít pasportizaci hned  

ve dvou případech: Na počátku, ve fázi před revitalizací, pokud potřebujeme získat 

jednotnou představu o skutečném stavebně technickém stavu nemovitosti a dále pak znova 

ve fázi exploatační, kde pořizujeme evidenci a přehled majetku, který pak můžeme použít 

jako podklad pro strategické plánování možného rozvoje (Vojvodíková, 2014). 

Obsahem pasportizace jsou data uspořádané v tabulkách, informace o objektu  

a zjednodušená výkresová dokumentace. Obsah pasportizace není přímo upraven 

legislativou ani jiným předpisem a poskytuje volnost při sbírání dat a informací. Pasportizace 

je přehledná a obsahuje informace a data, která konkrétní uživatel právě potřebuje. 

Přehlednost a jednotnou strukturu pasportizace je třeba zachovat, aby byla značně 

srozumitelná (Vojvodíková, 2014). 

2.6 Facility management 

Jedná se o uskupení navzájem integrovaných činností, které souvisejí  

se všemi činnostmi okolo komplexní správy nemovitosti. Zahrnuje všechny činnosti správy 

nemovitosti vedoucí k rozvoji služeb a zvýšení efektivity základních činností spojených 

s nemovitostí. S facility managementem také dále souvisí řada principů z dalších oborů. 

Těmito obory jsou kupříkladu humanitní, technické a architektonické vědy či administrativa. 
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Facility management předpovídá moderní dynamické procesy a systematické vytváření 

vhodných podmínek pomocí nových inovačních přístupů (Vojvodíková, 2014). 

Spojení brownfields problematiky s facility managementem poskytuje nový pohled 

řešení revitalizací těchto specifických nemovitostí. Správný facility manager čerpá ze svých 

životních zkušeností, vhodně předpovídá vztahy na pracovišti, aktuální potřeby a stávající 

situace tím napomáhá uskutečnění a přípravě nového projektu s minimem chyb.  

U brownfieldů je účelem vhodně stanovené nové využití a jeho realizace, které 

v budoucnosti minimalizuje provozní nálady a maximalizuje užitek (Vojvodíková, 2014). 

Významnými nástroji facility managementu, které se starají o nakládání 

s brownfieldy již od myšlenky na jeho revitalizaci, přes jeho užívání, až k jeho likvidaci jsou 

pasportizace, plán údržby a obnovy, provozní řády, plány revizních kontrol a užívací návody 

staveb (Vojvodíková, 2014). 

Tento pojem je znám již před rokem 1980 především ze Spojených států 

amerických ve spojitosti se správou majetku a budov. V minulosti se používalo profesí  

a činností, které nápadně připomínají facility management, ale nebyly zdaleka tak dobře 

uplatněny, řízeny a také nebyly tak důležité jako nyní. V Evropě se začíná objevovat 

počátkem 90. let ve skandinávských zemích, Velké Británii, Beneluxu a Francii. První zemí 

zavádějící tento proces v zóně po komunismu bylo Maďarsko. Česká republika byla prvním 

postkomunistickým státem zapojeným do celosvětové sítě facility manager (Vojvodíková, 

2014). 

Facility management je definován dle příslušné normy do dvou základních oblastí. 

Jedná se o oblast Lidé a organizace a oblast Prostor a infrastruktura.  

Lidé a organizace – měkká oblast 

Tato oblast zahrnuje činnosti související s lidskými potřebami. 

• Zdraví, bezpečnost a ochrana 

• Péče o uživatele nemovitosti 

• ICT 

• Logistika uvnitř podniku 

• Další organizace a osoby 
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Prostor a infrastruktura – tvrdá oblast 

Tato oblast se zabývá pouze technickým vybavením nemovitostí. 

• Ubytovací služby 

• Pracoviště 

• Technická infrastruktura 

• Čištění a úklid 

• Další infrastruktura a prostory (Vojvodíková, 2014). 

2.6.1 Použití metod facility managementu při revitalizaci brownfieldů  

Revitalizace brownfieldů je rozdělena celkem do čtyř fází: 

• Předrevitalizační fáze 

• Přípravná fáze budoucího využití 

• Realizační fáze revitalizace 

• Fáze exploatační (Vojvodíková, 2014). 

Předrevitalizační fáze  

V této fázi známe brownfields, které budeme revitalizovat. Facility management 

zde zabezpečuje stávající objekt a zajišťuje bezpečnost, chrání jej před ničením, vykrádáním 

a zamezuje dalšímu zhoršování stavebně – technického stavu objektu. K zaznamenání 

stavebně – technického stavu objektu nejlépe slouží nástroj jménem pasportizace, 

k vytvoření hrubé představy o daném objektu a odhalení konstrukčních chyb objektu 

(statika, nosné zdivo, plísně, rozvody a tak dále) (Vojvodíková, 2014). 

Přípravná fáze budoucího využití  

V této fázi se používá výsledků předchozí fáze. Investor má již informace o stavu 

objektu a zvažuje jeho budoucí využití. Dále chystá veškeré potřebné materiály, aby mohla 

být zahájena revitalizace daného brownfieldu. V této fázi se provádí vhodné studie, aby byl 

do budoucna zajištěn efektivní provoz (Vojvodíková, 2014).  
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Realizační fáze revitalizace 

Jedná se o klíčovou fázi, kdy se podle nasbíraných dokumentů a návrhů uskutečňuje 

přeměna brownfieldů na funkční objekt. Zde vzniká dokumentace o skutečně provedené 

stavbě, která je důležitá po celou životnost objektu (Vojvodíková, 2014). 

Exploatační fáze 

V této závěrečné fázi daný objekt začíná být užíván. Majitel objektu se rozhoduje, 

jak bude do budoucna daný objekt provozovat, zda ho prodá či využije pomocí facility 

managera. Facility manager v této fázi je značně důležitý, celý provoz na něm závisí 

(Vojvodíková, 2014). 

2.7 Definice pojmu regenerace 

Koncem 80. let můžeme označit místo pojmu regenerace pojem rekonverze, který 

pochází z německého Konversion. Tento pojem pojmenovává projekty, které měnily prvotní 

záměr objektu a lokality. Dále se v Československu v 80. letech objevily pojmy jako je 

revitalizace, renovace nebo přestavba. Samotný pojem regenerace pochází z anglického 

regeneration a poukazuje na projekty, které oživují objekty a plochy a používá se hlavně  

k objektům industriálního charakteru, které buď prochází přestavbou, aby plnily jiný účel, 

nebo ty objekty, které jsou odstraňovány. Projektům, které se týkají městských ploch 

smíšených a obytných, se v Západní Evropě říká městské regenerace. Ve Francii pojem 

regeneration neuspěl, používali pojem rénouvelloment nebo rénovation, což znamená 

obnova nebo obnovení. Při důlních brownfieldech se užívá pojem rekultivace, jedná  

se o přetváření k přírodnímu, prvotnímu, nebo přeměna k rekreačnímu využití. Sanace má 

technický význam a používá se při ozdravení čili k odstranění ekologických škod. Kdežto 

pojem asanace znamená ozdravení území vyčištěním od závadných staveb (Doleželová, 

2015). 

2.8 Typické znaky problematiky brownfieldů v České republice 

Samotný pojem brownfield používáme od roku 2000. Nejdříve byl chápán jako 

odborný pojem, avšak postupem času se tato problematika rozšířila i do dalších odvětví. 

Prvními institucemi, které se zapojily do otázek brownfields byly: 
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• Ministerstvo životního prostředí 

• Agentura CzechInvest 

• Ministerstvo pro místní rozvoj 

• Postižené kraje 

• Postižená města 

• Akademická pracoviště a neziskové organizace (Doleželová, 2015). 

Podíváme-li se na problematiku regenerace brownfields u nás a ve světě v roce 

2000, nacházíme zde značné odlišnosti. Jedním z rozdílů je například fakt, že v České 

republice v tuto dobu nalézáme mnoho brownfieldů ve velkých obcích i na vesnici. 

Privatizace měly velký vliv na podporu obnovy brownfields. Díky reformám ve veřejné 

správě se zrušilo mnoho organizací v západních zemích, které sloužily k obnově. 

Odpovědnost za velkou část ekologických škod, které byly v minulosti spáchány, převzal 

stát. Docházelo k rozprodávání veřejného majetku. V obcích byl nedostatek financí a jiných 

prostředků pro vlastní aktivity. Chybí motivace pro činnosti v územním rozvoji (Doleželová, 

2015). 

Pravomoc pro obnovu brownfields mají vždy minimálně tři organizace. Obnova 

brownfield spadá do strategických plánů na národní, krajské a municipální úrovni, nejsou 

však realizovány. Obce a města mají v moci územní plánování, součinnost sektorových  

a územních koncepcí je složitější. Složkou hlavního rozvoje je suburbanizace. Podpora pro 

obnovu brownfields ze strany politických organizací zde chybí, taktéž chybí prostředky,  

jak dosadit regenerace do hlavního zájmu územního rozvoje. Zajímavé podobnosti můžeme 

pozorovat ve srovnání ČR a světa v období 2000-2015, vidíme zde značné paralely  

s takzvanou první generací regenerací průmyslových brownfieldů v Západní Evropě v roce 

1980–1990. I zde se poukazuje na rušení velkých organizací pro obnovu brownfieldů. Poté 

dochází k rozdělení brownfieldů na atraktivní, které byly v centrech měst a problémové. 

Proběhla zde obnova nejprve atraktivních objektů, tyto obnovy byly financovány díky 

soukromým investorům. Na druhé straně se prováděly projekty i s pomocí veřejných dotací. 

Taktéž se realizovala obnova brownfieldů důlních, i tyto obnovy byly sponzorovány státem 

(Doleželová, 2015). 
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2.9 Národní databáze brownfields a mapování v krajích a městech 

Vznik této databáze zapříčinila aktualizace Vyhledávající studie. Nyní sčítá přes 

3000 oblastí přes 15 000 hektarů, regenerace proběhla u 635 oblastí. Veškeré oblasti jsou  

v databázi zobrazeny pouze se souhlasem vlastníka. Tato databáze byla vytvořena pro 

možnost nabídky brownfieldů investorům. Do celkové aktualizace je zapojeno 6 krajů, které  

se zapojily svým podpisem do projektu Memorandum o podmínkách předávání dat  

a regionální kanceláře agentury CzechInvest (Doleželová, 2015). 

Mapování brownfields probíhá především v krajích, kde se staly velkým 

problémem a jejich obnova je podporována. Jedná se o kraj Olomoucký, Moravskoslezský, 

Zlínský, Liberecký, Jihomoravský, Karlovarský a dále Hradecký a Pardubický. V krajích, 

které neprovádějí mapování svých brownfieldů by bylo dobré zavedení monitorování na 

národní úrovni. Ve velkém množství krajů, které databázi používají, ji dále propojují  

se systémem GIS. Některé kraje zadávají do databáze i aktualizace územně analytické 

podklady. S databází nejčastěji spolupracují krajské odbory rozvoje, vytvářejí pak různé 

nabídky pro investory, nebo projekty pro veřejnou podporu (Doleželová, 2015). 

Hlavními hráči v mapování brownfieldů mezi městy jsou Brno a Ústí nad Labem. 

Pravidelně své databáze obnovují dle aktuálnosti. Město Ostrava má databázi z roku 1998, 

obnovena byla v roce 2010. Největším problémem je, že většina městských databází není 

aktuální. Proto nemůže dobře sloužit v rámci nabídky pro investory. Optimální doba pro 

obnovu databáze jsou dva roky, stejně jako obnova územně analytických podkladů. 

Publikace statistik a souhrnů stačí pak mezi 4–5 lety. Některá města svou vlastní databázi 

vůbec nevedou, stačí jim databáze krajská (Doleželová, 2015). 

2.10 Aktivní účastníci v regenerací brownfields 

V České republice je podpora brownfields řešena pomocí několika faktorů. 

Konkrétně se jedná o tyto: 

• regenerací a rekonstrukcí nemovitostí pro podnikání 

• odstraňování ekologických zátěží 

• regenerací a rekonstrukcí objektů pro veřejnou vybavenost 

• regenerací a rekonstrukcí objektů v oblasti rozvoje venkova 

• regenerací a rekonstrukcí bývalých vojenských nemovitostí 
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Dále zde figurují různé veřejné organizace, které zajišťují veřejnou podporu 

brownfields svými dotačními projekty (Doleželová, 2015). 

2.10.1 Agentura CzechInvest 

CzechInvest se problematikou brownfields zabývá nejvíce. Tato agentura funguje 

pro podporu podnikání a investic, jedná se o příspěvkovou organizaci Ministerstva průmyslu 

a obchodu. Po roce 2000 se v České republice velmi rozšířil zájem zahraničních investorů. 

Na tuto skutečnost nebyl trh nemovitostí připraven, proto začala fungovat agentura 

CzechInvest. V důsledku mnoha nevyužívaných hal a výrobních areálů především  

v Moravskoslezském a Ústeckém regionu. CzechInvest založil databázi těchto 

nevyužívaných míst a začal uvažovat o jejich dalším využití. Postupem času se ukazovaly 

všemožné překážky. Díky těmto překážkám zorganizovala agentura přípravu Národní 

strategie brownfieldů a poté vyhledávací studii pro lokalizaci brownfieldů (Doleželová, 

2015).  

S obnovou brownfieldů se pojí velké množství činností agentury soustřeďujících  

se na podporu podnikání a podporu investic ze zahraničí: 

• Nabídka nemovitostí pro podnikání – kontroluje vývoj nabídky a poptávky 

podnikatelských nemovitostí a řídí databázi podnikatelských nemovitostí včetně brownfields 

(Doleželová, 2015). 

• Programy podpory výstavby zón pro podnikání – Národním programem pro 

podporu podnikatelských nemovitostí byly nejvíce podpořeny projekty Škoda Plzeň, 

Triangle v Žatci a cukrovar Lovosice (Doleželová, 2015). 

Pro agenturu CzechInvest, konkrétně pro podnikatelskou divizi byla problematika 

brownfields v dlouhodobém zájmu. Ve většině krajů v České republice jsou regionální 

kanceláře, které spolupracují s podnikateli i organizacemi. Investoři prioritně poptávají 

pozemky na greenfieldech, nebo haly, které jsou připraveny ihned k využití, proto agentura 

nabízí v rámci národní databáze brownfieldů tyto objekty pouze jako doplněk (Doleželová, 

2015). 
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2.10.2 Ministerstvo životního prostředí 

Ministerstvo životního prostředí hraje v problematice brownfieldů velkou roli  

a to v oblasti kompetencí ochrany životního prostředí a krajiny a odstraňování ekologických 

škod. Je bráno jako odborný garant projektů pro odstraňování ekologických škod  

z privatizace, odstraňování škod po Sovětské armádě a podílí se na činnostech podle zákona 

o vodě. Ministerstvo životního prostředí je hlavním orgánem Operačního programu 

životního prostředí, přičemž jako nejvýznamnější oblast pro brownfieldy je bráno 

odstraňování starých ekologických škod (Doleželová, 2015). 

2.10.3 Ministerstvo pro místní rozvoj 

Toto ministerstvo řídí dvě oblasti: 

• územní plánování a stavební řád 

• regionální rozvoj, evropské strukturální a investiční fondy 

Pro čerpání evropských fondů byla vyhrazena nová pravidla 2014-2020, podle 

kterých Odbor regionální politiky ministerstva pro místní rozvoj hraje v podpoře obnovy 

brownfieldů velkou roli v oblasti stálých konferencí (Doleželová, 2015). 

 

2.10.4 Ostatní ministerstva 

Důležitým faktorem je Ministerstvo financí, přesto že nikdy nebylo oficiálně 

zapojeno do projektů spojenými s brownfields. Působí hlavně v oblasti správy státního 

rozpočtu, správy prostředků z privatizace a tvorby fiskálních nástrojů (Doleželová, 2015). 

Ministerstvo zemědělství taktéž nikdy nebylo přímo spojováno s činnostmi pro 

obnovu brownfieds, ale státní zemědělský a intervenční fond je velmi důležitý pro Program 

rozvoje venkova. V roce 2007-2013 byly z tohoto fondu čerpány nemalé prostředky na 

obnovu zemědělských objektů (Doleželová, 2015). 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy výrazně podpořilo projekt Partnerství 

pro české brownfieldy. Cílem tohoto projektu bylo vytvořit komplexní síť kontaktů  

a organizací, které se brownfieldy zabývají. Pro studenty pak byly realizovány různé praxe 

a workshopy spojené právě s touto problematikou (Doleželová, 2015). 



Bc. Petr Mroviec: Pasportizace a znovuvyužití brownfields ve Frýdku-Místku 

 

 

2018  20 

Ministerstvo kultury vytvořilo program národní a kulturní identity, který měl 

podpořit aplikovaný výzkum ,,Industriální topografie České republiky – jak nově využít 

průmyslové dědictví v rámci národní kulturní identity‘‘. Centrem pro řešení tohoto projektu 

bylo Výzkumné centrum průmyslového dědictví na fakultě architektury ČVUT v Praze.  

V současné době databáze Industriální topografie sčítá 7000 položek. Toto výzkumné 

centrum vydává velké množství publikací, které se věnují využití objektů, vyhodnocení  

v oblasti architektonické a památkové, ale také porovnání různých přístupů k přeměně 

objektů pro nové využití. V rámci tohoto ministerstva vznikla kreativní skupina, která hledá 

kreativní využití brownfields (Doleželová, 2015). 

2.10.5 Podpora regenerací brownfieldů v krajích 

Jak bylo zjištěno, podle šetření agentury CzechInvest z roku 2014 můžeme říci,  

že podpora regenerací v krajích probíhá různě. V konečném důsledku rozdělujeme kraje  

do dvou skupin. Pět krajů (Moravskoslezský, Liberecký, Zlínský, Jihomoravský  

a Olomoucký) patří do skupiny velmi aktivních v podpoře regenerace brownfields. V těchto 

krajích pozorujeme různé druhy činností, ať už je to monitorování, propagace, tak i nabídky 

brownfieldů. Aktivní kraje se podílejí na podpoře buď díky odborům regionálního rozvoje 

nebo přes aktivity svých rozvojových agentur, či v rámci jejich spolupráce. Jedním z krajů, 

který využívá svou vlastní strategii je Zlínský kraj, zpracovalo ji AAR a.s. 

Moravskoslezského kraje. Prvním krajem, který využil finanční program Jessica a Urban 

Development Fund pro projekty regenerací brownfields byl Moravskoslezský kraj 

(Doleželová, 2015). 

V Ústeckém a Pardubickém kraji se na podporu zaměřují především krajská města. 

Plzeňský kraj se v roce 2007 řadil do skupiny velmi aktivních krajů, nyní se zaměřují pouze 

na problematiku venkovskou a problematiku průmyslových areálů ve městech. Ostatní, 

atraktivní objekty již byly regenerovány. Vážným problémem se může jevit chybějící 

podpora v Ústeckém kraji. Situace zde je podobná jako v Moravskoslezském kraji. 

Brownfieldů je zde mnoho, avšak nepraktikují zde již systematickou podporu regenerací,  

ale zaměřují se, pouze na zónu Triangle v Žatci. Chybí zde také aktualizace databáze 

(Doleželová, 2015). 

V minulosti, konkrétně v letech 2007–2013 kraje pobíraly finanční podporu  

z Regionálních operačních programů. Každá oblast podpory v určitém programu byla 
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projektována odlišně. Bylo zde celkem provedeno 240 projektů regenerací brownfieldů. 

Největší množství projektů v rámci tohoto programu bylo provedeno v Moravskoslezsku  

a na severovýchodě naší země (Doleželová, 2015). 

Aktivní kraje pořádají pro podporu propagace brownfields nejrůznější semináře pro 

investory, vlastníky i zástupce obce. Proto můžeme říct, že kraje mají o projektech 

regenerací výborný přehled. Kladný postoj také vidí v programu Ministerstva pro místní 

rozvoj, který se zabývá útlumem činnosti armády. Ústecký kraj klasifikuje velmi dobře 

projekty rekultivací. Avšak o činnostech soukromých investorů nemají kraje tak velký 

přehled. Zástupci krajů vidí jako nejvíce opakovaný problém regenerací brownfieldů 

především vlastnické vztahy a jejich křehkost, ale také samotné postoje vlastníků. Dále také 

většinou malý, až žádný zájem o problematiku brownfields a také fakt, že se dává do popředí 

výstavba na zelené louce. Na třetím místě teprve hovoří o vysokých nákladech  

na regenerace, a to ve spojení se sanacemi nebo regeneracemi průmyslových objektů textilek  

a podobně. Jako další problém zmiňují né příliš dobré dopravní spojení lokalit, nebo celých 

okresů (Doleželová, 2015). 

2.10.6 Podpora regenerací brownfieldů ze strany měst a obcí 

Hlavními aktéry ze strany měst jsou Brno, Ústí nad Labem a Ostrava. V listopadu 

roku 2014 agentura CzechInvest kontaktovala tyto města, aby vyhodnotila podporu a rozvoj 

regenerací v posledních sedmi letech (Doleželová, 2015). 

Jako vzorový příklad v postoji k brownfields může označit Brno. Velký zájem  

o tuto problematiku projevil odbor územního plánování. Poprvé byly objekty brownfields  

v Brně zmapovány a uvedeny do databáze v roce 2006. Poté byly zhodnoceny a zvoleny 

pouze ty, u kterých se město snažilo o podporu regenerace formou propagace, přípravu 

vlastních projektů, nebo ty, které chtějí nabízet investorům. V územním plánu je velké 

množství brownfieldů označováno jako lokalita pro přestavbu a předpisy povolují různé 

využití těchto objektů. Nové a pružné řešení nabízí nový územní plán, kde lokality 

brownfieldů značí jako plochy transformace a nedefinuje u nich žádné určité využití.  

V roce 2013 město Brno uveřejnilo publikaci, kde poskytuje statistické údaje a také skvěle 

propaguje úspěšné projekty regenerace brownfieldů (Doleželová, 2015). 
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Ústí nad Labem vede databázi, která se pravidelně aktualizuje. Spravují zde přesný 

počet a velikosti plochy brownfieldů, a to i ty, které jsou jen potenciální, nebo již provedené 

regenerace. Ústní nad Labem se zúčastnilo mnoha projektů, jako je třeba Coberman,  

nebo Partnerství pro české brownfieldy, díky jimž získalo vlastního brownfield manažera, 

mohlo zmapovat a aktualizovat objekty brownfieldů a zapojit do problematiky i díky 

seminářům také vlastníky. V rámci prosazování územního plánu má město problém s absencí 

politické podpory. Díky velkému množství extravilánů je zde omezený zájem investorů  

o brownfieldy. Jedním z dalších problému, se kterým se město potýká, je fakt, že pro několik 

objektů je nevhodně navrženo využití (plynárna Užín). Za podpory programu město 

zorganizovalo vlastní projekt obnovy Sektorového centra. Město skýtá mnoho brownfieldů, 

ty jsou také průmyslovým dědictvím, proto je chce město uvést do územního plánu  

jako ,,hodnoty území‘‘ (Doleželová, 2015). 

Ostrava vede svou databázi od roku 1998, poslední aktualizace proběhla v roce 

2010. Avšak tato databáze není v GIS ani v územně analytických podkladech,  

proto zde jako problém vidíme její aktuálnost. Jako největší problém město vidí soukromé 

vlastnictví brownfields. Nicméně byly provedeny dva projekty na celostátní bázi, jsou  

to Dolní Vítkovice a Karolina. Velkým problémem jsou zde prostředky na regeneraci, které 

město v minulosti získalo z dotací. Sdružení vlastníků brownfields zde v rámci ostravské 

aglomerace usiluje o větší podporu regenerace brownfieldů v kraji. Mezi členy této 

společnosti patří tyto organizace: Vítkovice Machinery Group, Dalkia ČR, ArcelorMittal 

Ostrava, OKD Koksovny, Asental Group a Diamo. Brownfieldy těchto společností mají 

dohromady zhruba 1300 hektarů. Vlastníci projevují fakt, že není naplněno rozhodnutí vlády 

z roku 2002, kdy vláda slíbila 20 miliard korun pro Moravskoslezský kraj na revitalizaci 

hutnických a hornických činností. Meziresortní komise však schválila skoro 300 projektů, 

zhotovených je jich jen 83 a pracuje se na 75 (Doleželová, 2015). 

Ostatní města (vyjma Prahy) uskutečnila mapování brownfieldů, avšak už je dále 

neaktualizuje. Některá města provedla vlastní projekt, na který využila dotace, tak získali 

zkušenosti. Přehled o objektech a jejich problémech mají, vědí i záměry investorů, ale neví, 

jak podpořit regenerace, proto potřebují další informace. Dobře nedokáží využít prostředky, 

které nabízí stavební zákon a jeho předpisy. Malé obce, nebo obce v problémových 

lokalitách berou brownfieldy jako zátěž. Nemají totiž dostatek investorů, proto zde vidí jako 

jediné možné řešení odstranění brownfieldů (Doleželová, 2015). 
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2.10.7 Spolupráce obcí s investory 

Tím, že obce nabízejí brownfieldy investorům ztrácejí tak možnost rozhodovat  

o projektu regenerace nebo o využití brownfieldu. Proto obce uvádí možnosti spolupráce  

s investory. 

• dohody o spolupráci 

• forma pronájmu za účelem regenerace 

• využitím plánovací smlouvy 

• na základě koncesního zákona (Doleželová, 2015). 

Pro prosperující provedení projektů je nejdůležitější spolupráce aktérů jak mezi 

rezorty, tak od státních institucí po obce. Pro výměnu informací a pomoc řešit určité úkoly 

a projekty jsou důležitá setkání odborníků a zúčastněných osob. Mnohé organizace mají  

k dispozici týmy, nebo jednotlivce zabývající se touto problematikou, stali se tak brownfield-

manažery (Doleželová, 2015). 

2.11 Jednotlivé databáze s brownfieldy města Frýdku-Místku 

Konkrétní brownfieldy na území města Frýdku-Místku můžeme nalézt v národní 

databázi CzechInvest, která je popsaná výše, dále na stránkách města Frýdek-Místek, 

v databázi Agentury pro regionální rozvoj – Invest MORE, v Regionálním informačním 

servisu, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj a také na dalších především webových 

stránkách, nejčastěji s realitní tématikou.   

2.11.1 Agentura pro regionální rozvoj a její databáze 

Agentura pro regionální rozvoj je akciovou, obchodní společností založenou  

a vlastněnou pouze Moravskoslezským krajem. Veškeré své aktivity vytváří ku prospěchu 

kraje ekonomických subjektů a institucí, a především jeho obyvatel. Jejím hlavním účelem 

je podpora rozvoje regionu (podpora inovací, investičního prostředí brownfieldů a podnikání 

v tomto kraji). Za pomocí svých činností zastupuje roli servisní organizace 

Moravskoslezského kraje. V problematice brownfieldů a podpoře investic se zabývá 

především podporou zapojení nových investorů a pečováním o stávající investory 

(www.arr.cz). 
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V oblasti podpory inovací agentura realizuje činnosti k podpoře inovačních 

myšlenek ve firmách, u podnikatelů, studentů a výzkumných pracovníků. Organizuje akce, 

workshopy, konference či exkurze mezinárodního významu. Asistuje při přípravě a tvorbě 

dotačních programů pro studenty, vědce, školy a podnikatele. Pomáhá výměně znalostí mezi 

firmami a výzkumnými pracovišti. Podpora klastrů v tomto kraji. Zprostředkování 

vzdělávacích aktivit s problematikou rozvoje podpory podnikání a inovačního potenciálu. 

Dotační poradenství a terénní šetření s inovační tématikou. Dále řídí proces realizace 

Regionální inovační strategie a také jeho plnění (www.arr.cz).  

V oblasti služeb pro stávající i nové investory vytváří a spravuje databázi 

rozvojových a průmyslových ploch a zón, brownfields a developerských projektů. 

Prezentuje kraj na různých tuzemských i zahraničních akcích, zabezpečuje kontakt s majiteli 

volných ploch určených k podnikání. Poskytování odborné pomoci firmám v kraji  

a vlastníkům průmyslových ploch. Poskytuje současné informace prostřednictvím 

investičních letáků a webu pro investory (www.arr.cz). 

V oblasti podpory regenerace a znovuvyužití brownfields propaguje agentura 

brownfieldy v kraji, mapuje nové brownfields a stará se o současnou databázi. Napomáhá 

vlastníkům při revitalizaci brownfieldů a jejich možného financování. Organizuje odborné 

exkurze na brownfieldech včetně jejich nabídky investorům. Agentura je dále zapojena do 

projektu LUMAT (www.arr.cz). 

2.12 Stručný popis projektu COBRAMAN  

Celý název projektu zní „Manager Coordinating Brownfield Redevelopment 

Activities“. COBRAMAN je evropský projekt, který je uskutečňován operačním 

programem CENTRAL EUROPE, spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální 

rozvoj. Hlavním zaměřením projektu je revitalizace brownfieldů, nejlepší příklady 

z revitalizační praxe a databáze. Vznikl především díky spolupráci České republiky, 

Slovinska, Německa, Itálie a Polska. Klíčovým cílem projektu COBRAMAN je vytvoření 

databáze brownfieldů a uskutečněných revitalizačních projektů ve střední Evropě 

(Stalmachová a kol., 2012). 
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Mezi hlavní cíle projektu COBRAMAN patří: 

• Sběr relevantních informací o důležitých projektech revitalizace brownfieldů  

ve střední Evropě. 

• Poskytování informací odborné veřejnosti a také úřadům, které jsou v problematice 

brownfields zainteresováni. 

• Poskytnutí studijních podkladů pro studenty oborů zabývajících se brownfields 

(Evropská škola pro technické znovuvyužití Brownfields). 

• Veřejnosti dostupné informace o projektech. 

• Přístupnost databáze odborné veřejnosti po celém světě díky publikaci informací 

v anglickém jazyce. 

• Podpůrný informační zdroj pro stanovení nejlepších praktik při revitalizaci 

brownfieldů (Stalmachová a kol., 2012). 

Výstupem databáze je takzvaná „karta Brownfieldu“, která v sobě zahrnuje 

podstatné informace o daném typu konkrétního brownfieldu. Těmito údaji jsou údaje o jeho 

poloze, velikosti, stručná charakteristika, dopravní dostupnost, popis stavu infrastruktury  

informace o míře a typu znečištění. Propojeny s touto kartou jsou také informace  

o revitalizačním procesu, kupříkladu rozpočet projektu, časový harmonogram a také jeho 

stav a cíl. Databáze zahrnuje také geografické souřadnice, které umožňují snadnou 

vizualizaci. Vyhledávání v databázi je možné mnoha způsoby. Ať už pomocí klíčových slov, 

tak i filtrováním podle typů brownfieldů, nebo nejlepších praktik a dalších parametrů. 

Z pohledu praktického využití databáze je nejhlavnějším prvkem schopnost řídit a hledat 

projekty dle kritérií, kupříkladu typ oblasti, osvědčené postupy a nástroje (Stalmachová  

a kol., 2012). 

Projekty v databázi jsou rozděleny dle předchozího využití na několik typů. 

Průmyslové, vojenské, těžební, železniční, pobřežní nebo pro personál města. Každý 

z těchto projektů má tak podobné problémy sociální, s druhem znečištění, rozvojovou 

kapacitou či s financováním (cobraman.vsb.cz). 

Varianta vyhledávání dle použitých skupin nástrojů umožňuje seznámení s projekty 

s podobnými cíli a problémy. Dané projekty spojuje použití daného nástroje ze skupiny 

těchto kategorií: životní prostředí, ekonomické a finanční nástroje na podporu projektu 

financování, management, právo, společnost, dědictví, technické řešení a marketing. 
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Totožné skupiny jsou uvedeny v sekci nejlepší praxe, kde jsou uvedena konkrétní řešení 

(cobraman.vsb.cz). 

2.13 Role legislativy a její nástroje v podpoře regenerace brownfieldů 

V budoucnu můžeme očekávat větší působení právních nástrojů v rámci podpory 

regenerace. Jelikož nebude v budoucnu dostatek přímé peněžní podpory, bude se více tlačit 

na zajišťování ekologického a hospodárného využívání lokalit s použitím systémových 

legislativních opatření. O problematiku brownfields se nejvíce zajímají tyto právní předpisy: 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (nebo-li stavební 

zákon) ve znění pozdějších předpisů a související předpisy (vyhláška č. 500/2006 

Sb.) 

• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů 

• Pojem brownfields nenajdeme v žádném právním předpise. Když srovnáme 

zahraniční a českou legislativu v oblasti plánování a urbanismu najdeme zde zásadní 

rozdíly 

• Regenerace brownfieldů není přijatelně prosazována jako klíčový trend rozkvětu 

měst a obcí 

• V legislativě plánování nenajdeme institucionální prostředky, které by se daly využít 

při regeneraci 

• Legislativa se neskládá ze zvláštních prostředků pro zásahy v území 

• Územně plánovací legislativa se pouze v krajních případech zabývá problematikou 

ekonomických hledisek rozvoje území (Doleželová, 2015). 

2.13.1 Opatření stavebního zákona pro regenerace brownfieldů 

Díky stavebnímu zákonu se můžeme zaměřit na opravdu problematické 

brownfieldy (asanace, stavební uzávěra, regulační plán, nařízení údržby, nebo odstranění 

stavby). Tyto prostředky nejsou příliš často využívány. Dále stavební zákon zahrnuje 

prostředky, které usměrňují nový vývoj revitalizovaných lokalit revitalizovaný v tržních 

podmínkách soukromníky. Jedná se o tyto nástroje: 
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• obecný požadavek na hospodárné využívání území 

• územně analytické podklady 

• vymezování ploch přestaveb v územně plánovacích dokumentech obcí a krajů 

• územní studie a regulační plány 

• plánovací smlouvy a dohody o parcelaci 

• plocha asanace 

• nařízení údržby nebo odstranění staveb stavebnímu úřadem (Doleželová, 

2015). 

2.13.2 Vymezování ploch regenerací v územně plánovacích dokumentech kraje 

Podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. musí zásady územního rozvoje 

obsahovat přesné vymezení rozvojových a specifických lokalit vymezených Politikou 

územního rozvoje. V reálu se bavíme o lokalitách brownfieldů, které leží na území několika 

obcí současně (Doleželová, 2015). 

2.13.3 Brownfieldy v Politice územního rozvoje 

Tato politika je pořizována pro celou republiku. Pořizuje a vydává zásady územního 

rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Problematika 

brownfieldů je v politice územního rozvoje mezi celonárodními prioritami. Úkolem je 

vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch  

(tzv. Brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně 

využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu 

nezastavěného území (zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně 

minimalizace její fragmentace. Pojem brownfield najdeme v různých kritériích a úkolech 

hlavně strukturálně postižených regionů, kupříkladu v Karvinském regionu (Doleželová, 

2015). 

2.13.4 Územní studie a regulační plány 

Regulačním plánem rozumíme prostředek na hranici územně plánovací 

dokumentace a povolování rozvoje, jelikož v řešeném území a ve schváleném obsahu 

zastupuje územní rozhodnutí a je významný pro rozhodování v území. Regulační plány 
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určují podmínky pro definování a využití lokality, pro situování a prostorové vymezení 

staveb veřejné infrastruktury a určuje veřejně prospěšné stavby a opatření. Pro větší lokality 

se může zdát tato podmínka složitá, neboť podmínky projektu se postupem času mohou 

měnit. Dále zde platí povinnost ohlásit všechna stavební povolení do 3 let. I přesto se obce 

jako třeba Ústí nad Orlicí o tento postup snaží (Doleželová, 2015). 

Územní studií prověřujeme a posuzujeme změny v území bez formalit, které jsou 

požadovány u územně plánovací dokumentace. Územní studie není spravována prováděcím 

podpisem a není právně závazná. Studii využíváme pro zastavitelné a přestavbové plochy, 

pro ověření podmínek ochrany hodnot území nebo pro ověření řešení některých problémů. 

Jelikož jsou do studií zapojeni investoři i veřejnost doporučují se workshopy a veřejné 

debaty o této problematice. Pokud studie projde, a je schválená, může být v rozporu  

s územním plánem. Tento rozpor však musí být odůvodněný (Doleželová, 2015). 

2.13.5 Plánovací smlouvy, dohody o parcelaci 

Dohoda mezi příslušnou institucí územní samosprávy o úpravě vztahů při budování 

veřejné infrastruktury a uchazečem o získání regulačního plánu, nebo vydání územního 

rozhodnutí se nazývá plánovací smlouva. Infrastruktura, která je součástí plánovací 

smlouvy, musí souviset s projektem investora. Obec ze zákona musí žádat pojistku pro 

případ porušení smlouvy (Doleželová, 2015). 

Dohoda o parcelaci je prostředkem pro synchronizaci vlastnických vztahů  

a podmínkou pro rozhodování. Tvoří hromadný souhlas vlastníků objektů, které souvisejí  

s projektem navrženým v regulačním plánu, nebo projektem pro územní rozhodnutí  

v případě, že uchazeč nemá právo k těmto objektům. Dohoda dále obsahuje plnou moc pro 

podání žádosti o uvedení regulačního plánu nebo územního rozhodnutí a na vklad do katastru 

(Doleželová, 2015). 

2.13.6 Územní opatření o asanaci 

Toto opatření se vystavuje v případě, že území postihne živelná pohroma, nebo 

havárie a taktéž pro zastavěné lokality, kterých jsou součástí poškozené stavby  

ať už z důvodu hygienických, nebo bezpečnostních. U takových je nutno nařízení odstranění 

závad staveb a úpravy objektů a nařízení území k asanaci. Opatření o asanaci vyjadřuje mimo 

jiné i podmínky využití do budoucna. Opatření je platné do stanovení nové územně 
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plánovací dokumentace, nebo do uskutečnění změny. Území asanace může být určeno při 

uvedení územně plánovací dokumentace. Pro tyto lokality je zde možnost vyvlastnění. 

Pakliže vlastník objektu nesouhlasí s vymezením lokality pro asanaci, dojde nejdříve 

k vyvlastnění (Doleželová, 2015). 

2.13.7 Nařízení údržby nebo odstranění staveb stavebním úřadem 

Stavební úřad může odstranit objekt, který svým stavem ohrožuje své okolí,  

ať už životní prostředí, nebo zdraví osob a zvířat, bezpečnost nebo pokud jde o majetek třetí 

osoby a jeho vlastník neodstranil problémové části (toto se netýká staveb, které jsou kulturní 

památkou). Nařízení odstranění se dále může týkat černých staveb nebo dočasných objektů. 

Jedná se o přístavby, tyto však nemusí být nebezpečné jako předchozí objekty. Náklady jsou 

připsány tomu, komu bylo nařízeno odstranění objektu, nemusí se tedy jednat o vlastníka 

(Doleželová, 2015). 
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3 MATERIÁL A METODIKA PRŮZKUMU BROWNFIELD 

Tato kapitola je souborem postupů a praktik při vypracování práce a odráží 

konkrétní metody řešení dílčích cílů práce, kterými jsou: 

• Informace o vybraném zájmovém území  

• Výběr vhodných lokalit nacházejících se na území města Frýdek–Místek  

   a jejich zařazení do databáze COBRAMAN 

• Vlastní terénní průzkum vybraných lokalit 

• Vyplnění brownfield karet na webu projektu COBRAMAN 

• Zanesení vybraných brownfieldů do interaktivní mapy 

3.1 Informace o vybraném zájmovém území  

Při výběru zájmového území pro mou diplomovou práci jsem nemusel dlouho 

váhat. Hlavním důvodem, proč jsem si jej zvolil, je můj kladný osobní vztah a zájem o město 

Frýdek-Místek. Toto město dobře znám, protože naše rodina vlastní v přilehlé obci rodinný 

dům a trávím zde poměrně hodně svého času. Jsou zde brownfieldy, které často vídávám, 

když se po městě procházím. Rád bych své osobní poznatky o nich zahrnul do této práce. 

3.1.1 Frýdek-Místek 

Historie  

Obec vznikla kolem poloviny 13. století v Pobeskydí. Frýdek – Místek se dříve 

označoval jako Friedeberg, poté Místek. Místek byl především trhová obec se čtyřiceti lány. 

Vznik Frýdku přesně není znám. V minulosti měl Místek spíše zemědělské zaměření  

a Frýdek soukenické. Obě města se zaměřily na obchodování se solí a dobytkem, ale také  

na zpracování dřeva a rybníkářství. V 19. stolení jsou na území města otevřeny textilky,  

J. Munk a synové, Landsberger, bratři Neumannové a Lemberger. Od roku 1833 začala 

fungovat Karlova huť v Lískovci, nyní je to akciová společnost Válcovny plechu Frýdek – 

Místek. Na zdejší průmysl měl velký vliv rozvoj peněžnictví, výstavba nových staveb, 

financování veřejně prospěšných budov a zakládání spolků (www.frydekmistek.cz). 
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Kolem roku 1832 začala ve městě fungovat první mechanická tkalcovna firmy 

Munk. Dále zde vznikají přádelny, tkalcovny, barevny a úpravny bavlny. Po roce 1918 

dochází k velkému růstu textilního průmyslu, tehdy jednotlivé firmy nahrazovaly ztracený 

trh v Rakousko – Uhersku a začaly expandovat do zemí Evropy a Asie. Protože většina 

textilních firem byla židovským majetkem došlo k jejich arizaci vznikem Protektorátu.  

Po roce 1945, na základě tzv. Benešových dekretů, došlo ke konfiskaci již německých 

textilních firem. Roku 1946 jsou založeny Slezské bavlnářské závody, později byl název 

změněn na Slezan, bavlnářské závody. Do těchto závodů pak patřily všechny textilky  

na území města a části Moravy. Díky ekonomické reformě roku 1988 je dosud národní 

podnik změněn na státní podnik, a tudíž má větší pravomoci. Společnost Slezan Frýdek – 

Místek a.s. vznikla v roce 1992 a 97 % majetku je privatizováno. Roku 2008 byl, na základě 

špatných ekonomických a obchodních podmínek, prohlášen úpadek společnosti a ustanoven 

insolvenční správce. V roce 2009 pak dochází k úplnému ukončení textilní výroby v této 

společnosti. Pravděpodobná příčina je levný textil z dovozu z asijských zemí  

a také ekonomická krize. V současnosti jsou některé prostory bývalé textilky pronajímány. 

Většina však ale nové uplatnění nemá, a proto čeká na nějakého investora 

(www.frydekmistek.cz). 

Největšími zaměstnavateli tehdejší doby byly tedy podniky Slezan a Válcovny 

plechu. Zaměstnávali asi 8000 zaměstnanců. Dalšími významnými zaměstnavateli jsou 

například Lesostavby, a.s., Hutní projekt, a.s., ČSAD, a.s., BLANCO CZ, s.r.o. Dříve  

se o největší možnosti zaměstnání zasloužily okolní doly, jejichž rozvoj zapříčinil růst počtu 

obyvatel Frýdku–Místku (www.frydekmistek.cz). 

Současnost 

Nyní prochází Frýdek-Místek i jeho okolí velkým rozvojem. Můžeme ho zařadit 

mezi hlavní průmyslová centra v České republice s velmi nízkou nezaměstnaností. Nachází 

se zde jediný závod automobilky Hyundai v Evropě, který se zabývá výrobou. Dále 

holandská firma Huisman, která vyrábí zdvihací zařízení. Rakouská skupina Lenzing zde má 

svou firmu Biocel Paskov, vyrábí viskózová vlákna. V neposlední řadě se zde nachází 

největší a nejmodernější pila, společně s pilařskou výrobou, Mayr – Meinhof. Dále pak firmy 

jako Mobis Auto, Borcad, Motor Lučina, Tmetal a mnoho dalších. Ve městě a okolí  

se nachází i mnoho firem potravinářského průmyslu například Radegast, Marlenka, nebo 
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Beskydské uzeniny Chodura. Velkou část města tvoří osamělé historické domy, sídliště, 

parky, nábřeží a průmyslové komplexy. Jsou zde dvě průmyslové zóny – Chlebovice  

a Lískovec, investoři je již úplně obsadili a zaměstnávají velkou část obyvatel Frýdku – 

Místku. Město uzavřelo roku 2016 se společností Slezan memorandum o ochraně 

historických fasád a oživení neprovozovaných areálů (www.visitfm.cz). 

Frýdek – Místek patří do seskupení velkých měst, jako je Ostrava, Karviná, nebo 

Havířov, v okolí města, okruh 100 km, žije asi 5 milionu obyvatel. Město je svou polohou 

ve velké výhodě, nachází se blízko hranic České republiky, Polska a Slovenska a má  

i bohatou dopravní síť. V blízkém okolí i ve městě se nachází zajímavé a snadno přístupné 

rekreační oblasti. Je zde mnoho volných nevyužitých pozemků a objektů, k průmyslové 

výrobě a v neposlední řadě velká síť technické infrastruktury, komunikací a dopravy 

(www.visitfm.cz). 

 

Obrázek 1: Frýdek-Místek vyznačený na mapě (www.mapy.cz) 

3.2 Výběr vhodných lokalit nacházejících se na území města Frýdek-

Místek a jejich zařazení do databáze COBRAMAN 

Ve městě Frýdek-Místek se vyskytuje nemalé množství brownfieldů. V této práci 

však není úplně možné všechny, které se na tomto území nachází zmapovat a následně 

popsat. Ať už z časových důvodů, či z důvodů vlastnických, bezpečnostních a jiných. Snažil 

jsem se však všechny, které se mi podařilo dohledat, jak na internetu, tak z knižních zdrojů, 
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nebo i z osobních zkušeností popsat a zmapovat. Jedná se o brownfieldy, které jsou již 

v povědomí, tak i ty doposud neznámé. Většina z nich se váže k pozůstatkům textilního 

průmyslu a s ním spjaté obchodní společnosti SLEZAN Frýdek-Místek a.s. Při hledání jsem 

čerpal z Národní databáze brownfieldů, která je spravována společností CzechInvest, 

databáze projektu COBRAMAN, databáze Agentury pro regionální rozvoj, internetových 

stránek města, vlastních znalostí města a dalších dostupných zdrojů. 

3.3 Vlastní terénní průzkum vybraných lokalit 

Vlastní terénní průzkum jsem prováděl v zimě na přelomu roku 2017-2018. 

Všechny uvedené brownfieldy, v kapitole výsledky, jsem osobně navštívil. Pasportizace 

brownfieldů probíhala, takřka u všech, následujícím způsobem. K danému místu jsem  

se dopravil automobilem, jak nejblíže to šlo, podle adresy, nebo GPS souřadnic. Poté jsem 

začal prohlídkou nejbližšího okolí. Pokračoval jsem hodnocením vnějšího stavu daného 

brownfieldu (konstrukce, aktuální stav poškození, zabezpečení objektu, využívání objektu  

a další). Následně jsem, pokud to u konkrétního brownfieldu bylo alespoň trochu možné, 

absolvoval sám, nebo s pověřenou osobou, prohlídku interiérů. Při každé jednotlivé 

pasportizaci jsem si všechny zjištěné informace o lokalitách zapisoval do připravených 

podkladů, ve kterých jsem měl zaznamenán název brownfieldu, jeho GPS souřadnice, adresu 

a další informace. Neméně důležitá však byla i vlastní fotodokumentace, kterou jsem při 

každé pasportizaci pořizoval a je také součástí této práce. Všechny získané informace jsem 

pak doma zpracoval do elektronické podoby a doplnil data o vlastníkovi z katastru 

nemovitostí, data z územního plánu vztahující se ke konkrétnímu brownfieldu, informace  

o kontaminaci dané lokality, mapy a další informace týkající se kupříkladu technické 

infrastruktury, velikosti plochy atd. Samotným terénním průzkumem se mi podařilo objevit 

i další brownfieldy, o kterých jsem doposud nevěděl. 

3.4 Vyplnění brownfield karet na webu projektu COBRAMAN 

Jestliže vybrané brownfieldy neobsahovaly všechny informace dle níže uvedených 

parametrů, tak jsem údaje nevyplňoval a nechal kolonky prázdné. Vybrané brownfieldy, které 

jsou součástí práce jsou vloženy na webovou stránku projektu COBRAMAN a informace o nich 

jsou veřejnosti k dispozici. Obsah reportu na webu: 
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• project name and localization (název projektu a lokalizace) 

• basic information about site (základní informace o lokalitě)  

• brownfield card (karta brownfieldu) 

• detailed project description (podrobný popis projektu) 

• best practices in different disciplines (osvědčené nejlepší praktiky v různých 

  oborech 

• specific project's tools (specifické projektové nástroje) 

• source of information (zdroj informací) 

• contact (kontakt),  

• graphics (fotodokumentace) (cobraman.vsb.cz). 

Název projektu a lokalizace 

Každý vyplněný report o daném brownfieldu na stránkách projektu COBRAMAN 

začíná názvem daného projektu a jeho lokalizací. Zde je uvedeno přesné umístění. 

Konkrétně v které zemi, kraji, městě a na jakých GPS souřadnicích leží. Také je zde v úvodu 

možnost zaznamenat co by se s projektem dalo do budoucna dělat, jeho popis a další  

s projektem související informace (cobraman.vsb.cz). 

Brownfield karta 

V kategorii s názvem brownfield karta jsou zaznamenány informace o rozloze 

objektu a přilehlých pozemků, vlastnické vztahy, zóna, postindustriální krajina, přímé 

využití, předchozí funkce (těžký průmysl, hutní průmysl, chemický průmysl, nerostný 

průmysl, palivově-energetický průmysl, potravinářský průmysl, elektrotechnický průmysl, 

vojenské prostory, ostatní). Dále typ brownfieldu (průmyslová místa, vojenská místa, 

těžební místa, železniční pozemky, vodní nádrže, místa bývalé městské služby), dopravní 

napojení (na silnici, železnici, letiště, důležitá města), infrastruktura (elektřina, plyn, voda, 

kanalizace, odtok dešťové vody, telefon). Také údaje o kontaminaci (vzduch, voda, půda, 

hluk) (cobraman.vsb.cz). 

Podrobný popis projektu 

Zde jsou uvedeny cíle projektu, rozpočet, zdroje financování, doba provádění 

projektu (od roku počátečního až po rok ukončení), získaná poučení, vlastnické vztahy  
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v průběhu realizace projektu až po ukončení projektu a jednotlivá stádia projektu 

(cobraman.vsb.cz). 

Osvědčené nejlepší praktiky v různých oborech a projektové nástroje 

V této kategorii jsou uvedeny informace o nejlepší praktikách a specifických 

nástrojích v oblasti projektového managementu, marketingu, dědictví, ekonomiky, 

společnosti, práva, v životním prostředí a také v oblasti technických řešení 

(cobraman.vsb.cz).  

Kontakt a grafika 

V poslední kategorii jsou tyto údaje: kontakt, telefon, fax, e-mail a adresa.  

Na úplném konci je fotodokumentace, která je podstatnou částí. Zde může také být umístěn 

výřez z katastrální a jiné mapy s vyznačením daného objektu (cobraman.vsb.cz). 

3.5 Zanesení vybraných brownfieldů do interaktivní mapy 

Vybrané brownfieldy byly zanášeny do interaktivní mapy, která byla vytvořena  

za pomocí počítačového geografického programu ArcGIS. Jedná se o program, který slouží 

pro mapově zaměřené úlohy a pracuje s prostorovými daty. Aby bylo možné zanést vybrané 

brownfieldy do mapy, bylo nutné nejprve mapy objednat z Českého zeměměřičského  

a katastrálního úřadu, který tyto mapy propůjčil k účelům této diplomové práce na základě 

objednávky. Tato mapa byla použita jako základní vrstva, na kterou se za pomocí funkce 

editování vybrané brownfieldy vyznačily. U každého zaznačené brownfieldu byl na jeho 

název přidán hypertextový odkaz, který spouští dokument s informacemi o brownfieldu 

uložený ve formátu pdf. Interaktivní mapa je nedílnou součástí a přílohou této diplomové 

práce. 
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4 VÝSLEDKY - TERÉNNÍ PRŮZKUM, PASPORTIZACE A 

ZANESENÍ VÝSLEDKŮ DO DATABÁZE COBRAMAN 

V kapitole jsou obsaženy jednotlivé brownfieldy na území Frýdku-Místku, jejich 

detailnější popis a vytvořená interaktivní mapa s vybranými lokalitami. 

4.1 Vybrané lokality a jejich detailnější popis 

Níže v této podkapitole jsou podrobně popsány jednotlivé lokality, které byly pro 

účely pasportizace vybrány. Jsou zde uvedeny jejich rozlohy, údaje o vlastnictví, využití  

dle územního plánu, současné využití, technická infrastruktura, vzdálenosti k dopravním 

uzlům či zda jsou kontaminované. Přiloženy jsou výřezy z katastru nemovitostí  

se zaznačeným územím a vlastní pořízené fotografie. Všechny údaje o rozlohách, vlastnictví, 

zastavěných plochách byly zjištěny ze stránek Českého úřadu zeměměřičského  

a katastrálního (nahlizenidokn.cuzk.cz). Vzdálenosti k dopravním uzlům pak pomocí 

stránek Google (www.google.cz/maps). K zjištění, zda je daná lokalita kontaminované  

či nikoliv bylo použito stránek SEKM (www.sekm.cz). Data z územního plánu a další 

podklady byly zajištěny ze stránek Statutárního města Frýdek-Místek 

(www.mapy.frydekmistek.cz). Část informací o brownfieldech bývalé společnosti SLEZAN 

bylo zjištěno ze stránek společnost SLEZAN HOLDING a.s. (reality.slezan.com). 

4.1.1 Průmyslový areál na ulici Beskydská – SLEZAN 

Průmyslový areál bývalé úpravny textilu a tkalcovny byl vystaven v letech 1920-

1995. Nachází se na Beskydské ulici č.p. 1488 v Místku na souřadnicích 49°39'59.7"N 

18°20'48.6"E. Hlavní nádraží je vzdáleno 2,7 km, letiště 22,2 km, silnice I/56 leží přímo  

u objektu a dálnice D56 1,9 km. Areál je oplocen plotem s ostnatým drátem a jeho plocha 

činí 79.982 m2 a zastavěná plocha pozemků 28.579 m2. Příjezd je zde přes vrátnici z ulice 

Družstevní. Vlastníkem je společnost SLEZAN HOLDING a.s. Některé budovy jsou  

ve velmi dobrém stavu a není nutno je opravovat. Nachází se zde celkem 18 objektů. 

Kupříkladu přízemní haly s nakládacími rampami, skladovací prostory, kanceláře, šatny, 

výrobní prostory, haly, sklady, administrativní budova, dílna, obytný dům, hasičská 

zbrojnice, kotelna, trafostanice a další. V celém objektu je dostupná kompletní technická 

infrastruktura, která zahrnuje elektřinu, vodu, napojení na kanalizaci i plynovou přípojku. 

Areál byl v minulosti vytápěn tuhými palivy, bohužel je již vytápění trvale mimo provoz  
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a pronajímané prostory si nájemníci vytápí sami prostřednictvím zemního plynu. Územní 

plán Frýdku-Místku nám v současnosti říká, že se v tomto případě jedná o plochu 

průmyslové výroby a sklady – lehký průmysl. Kontaminace je zde předpokládána na základě 

předchozího využití, nicméně není evidována v evidenci kontaminovaných míst SEKM.  

Na webu společnosti SLEZAN HOLDING a.s. je interaktivní mapa areálu s detailním 

popisem, fotodokumentací a aktuální dostupností pronajímaných prostor. Průmyslový areál 

je v současnosti využíván částečně jako skladovací prostory, dílny a kanceláře. Mezi 

významné firmy provozující svou činnost v tomto areálu patří Hyundai Glovis Czech 

Republic s.r.o., Deachang Seat s.r.o. a Greenlux s.r.o. Navrhované využití do budoucna dle 

územního plánu je pro lehký průmysl a skladování. 

 

Obrázek 2: Zadní pohled na areál na ulici Beskydská 

(foto autor, 2018) 

 

Obrázek 3: Výřez z katastrální mapy - areál na 

ulici Beskydská (sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz, 

upraveno autorem, 2018) 

4.1.2 Průmyslový areál tkalcovna 02 na ulici Hálková – SLEZAN 

Areál bývalé tkalcovny byl vystaven v letech 1893-1970. Nachází se na ulici 

Hálková č. p. 938 v blízkosti hlavních komunikací v Místku. Souřadnice areálu jsou 

49°41'04.1"N 18°20'19.8"E. Od brownfieldu je silnice I/56 vzdálena 1 km, dálnice D56 

rovněž 1 km, hlavní nádraží 2,5 km a letiště 19,7 km. Plocha areálu je 44.946 m2 a zastavěná 

plocha pozemků je 15.521 m2. Tkalcovna je zajímavá především pro režné cihelné zdivo,  

ze kterého je postavena. V areálu je nejméně 10 objektů. Přístup je přes vrátnici, která  

již není funkční a objekt tak není zabezpečen, i když je kolem něj obehnán plot. Je zde 

například sál tkalcovny, garáž, čistírna, zámečnická dílna, kovárna, kotelna, vrátnice, sklad, 

zbrojnice a anténa na komíně. Vlastníkem je SLEZAN HOLDING a.s. Areál není v úplně 

špatném stavu a dal by se využít i tak jak je. V areálu je dostupná technická infrastruktura 

(elektrická energie, voda a kanalizace). Plynová přípojka je k dispozici na hranici pozemku. 
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V minulosti zde bylo funkční i vytápění na tuhá paliva, ale bohužel je již mimo provoz. 

Kontaminace zde nebyla zjištěna. Stávajícím využitím jsou sklady, dílny a kanceláře. 

V současnosti je však areál využit pouze z velmi malé části, z důvodu nevyhovujících 

technických parametrů budov, (nízké stropy, absence nákladových ramp atd.). Firmy, které 

zde vykonávají svou činnost jsou například dřevovýroba, výkup nákladních vozidel, VYD 

s.r.o. a BORCAD. Dle územního plánu je navrženo využití pro lehký průmysl a skladování.  

 

Obrázek 4: Přední pohled na areál na ulici Hálková 

(foto autor, 2018) 

 

Obrázek 5: Výřez z katastrální mapy – areál na 

ulici Hálková (sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz, 

upraveno autorem, 2018) 

4.1.3 Sklad surovin u nádraží Českých drah – SLEZAN 

Areál bývalého skladu bavlny se nachází vedle vlakového nádraží Frýdek-Místek 

na souřadnicích 49°40'39.1"N 18°21'19.3"E a je přístupný z pozemní komunikace. Sklad 

surovin leží naproti hlavního nádraží, silnice I/48 se nachází 774 m od objektu, dálnice D48 

1,5 km, letiště 23,3 km. Je napojen železniční vlečkou na trať Správy železniční dopravní 

cesty. Rozloha areálu je 3.878 m2 a zastavěná ploch 2.482 m2. Minulým vlastníkem byla 

společnost Slezan. Nynějším vlastníkem objektu je Statutární město Frýdek-Místek. Objekt 

je ve slušném stavu postavený z režného cihelného zdiva a je schopný využití. Na oknech 

jsou z důvodu zabezpečení mříže a k dispozici je nákladová rampa. Na objektu jsou 

plánovány úpravy a opravy, které se mají v nejbližší době uskutečnit. Objekt je rozdělen  

do celkem 7 skladových boxů a není oplocen. Je zde napojení na elektrickou energii, 

vodovod a veřejná kanalizace. Plyn a vytápění zde není k dispozici. Není zde předpokládaná 

kontaminace, jelikož areál není uveden v evidenci kontaminovaných míst. Na základě 

územního plánu je nyní objekt využíván pro skladovací účely a z části je pronajat. Sídlí zde 

například firma zabývající se výkupem palet. Dalším navrhovaným využitím v návaznosti 

na územní plán je průmyslová výroba a sklady – lehký průmysl. 
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Obrázek 6: Sklad surovin u nádraží Českých drah 

(foto autor, 2018) 

 

Obrázek 7: Výřez z katastrální mapy –  sklad 

surovin u nádraží Českých drah 

(sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno autorem, 

2018) 

4.1.4 Sklady na ulici Staroměstská – SLEZAN 

Bývalý areál skladů společnosti Slezan se nachází vedle obchodního centra BILLA 

ve Frýdku, je přístupný z ulice Staroměstská a má číslo popisné 1077. Nachází se na GPS 

souřadnicích 49°40'38.1"N 18°21'25.3"E. Tento průmyslový brownfield se rozkládá na 

ploše 14.693 m2 a zastavěná plocha pozemků zaujímá 6.192 m2. Dojezdové vzdálenosti jsou: 

silnice I/48 – 780 m, dálnice D48 – 1,6 km a letiště 23,6 km. Hlavní nádraží Frýdek-Místek 

se nachází v bezprostřední blízkosti. Jedná se o bývalý areál skladů bavlny a hořlavin, 

rozhodující část je oplocena a stav objektu je celkem dobrý, vzhledem k tomu, že byl 

vystaven okolo roku 1900. Nachází se zde 4 objekty (haly, dílna, boxy). Vlastníkem objektu 

je opět společnost SLEZAN HOLDING a.s. Není zde předpokládaná kontaminace, ani není 

areál uveden v evidenci kontaminovaných míst SEKM. V územním plánu je areál evidován 

jako plocha pro drobnou výrobu a výrobní služby. Objekt je částečně obsazen nájemníky 

k účelům skladování, jako dílny, prodejny či kanceláře. Svou činnost zde provozují firmy 

jako Hyundai Glovis Czech Republic s.r.o., Nostra, TOFEL a L&Y VISION TRADING 

COMPANY s.r.o. Objekt je v současnosti vytápěn kotelnou na tuhá paliva, uvažuje se však 

o přechodu na zemní plyn či jinou formu vytápění. Je zde napojení na elektrickou energii, 

vodu i veřejnou kanalizace. Možným budoucím využitím je skladování, dílny či lehký 

průmysl. 
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Obrázek 8: Sklady na ulici Staroměstská (foto autor, 

2018) 

 

Obrázek 9: Výřez z katastrální mapy –  sklady na 

ulici Staroměstská (sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz, 

upraveno autorem, 2018) 

4.1.5 Areál dílen a velkoskladu – SLEZAN 

Areál se nachází na ulici Na Příkopě 1175 ve Frýdku, kousek od vlakového nádraží 

Frýdek-Místek a obchodního centra Frýda pod mostem, po kterém vede hlavní pozemní 

komunikace ve směru na Český Těšín. Hned vedle je parkoviště kamionů a sběrný dvůr. 

Areál dílen a velkoskladu je velmi dobře napojen na hlavní dopravní tepny. Letiště je 22,7 

km daleko, dálnice D48 je vzdálena 1,4 km, silnice I/48 280 m a hlavní nádraží 690 m. 

Souřadnice, na kterých se areál nachází jsou 49°40'52.8"N 18°21'05.6"E. Brownfield byl 

vystaven okolo roku 1932 a představuje areál bývalého prodejního skladu a šicí dílny. 

Objekty v areálu jsou v zachovalém stavu a schopny přímého okamžitého využití. Prodejní 

sklad je hala o jednom podlaží a šicí dílna je budova dvoupodlažní, obě jsou tvořeny 

železobetonovým skeletem. Jediným vlastníkem je společnost SLEZAN HOLDING a.s. 

Objekt je rozprostřen na ploše 11.529 m2, zastavěná plocha pozemků činí 5.918 m2. 

Z pohledu technické infrastruktury je zde vše potřebné k provozování činnosti dle územního 

plánu. Což je průmyslová výroba a skladování – lehký průmysl. Je zde k dispozici elektrická 

energie, voda, napojení na veřejnou kanalizaci, a dokonce i centrální zdroj vytápění. Možné 

využití je: sklady, dílny či kanceláře. V současné době je část prostor již pronajata na dobu 

neurčitou. Zde sídlící firma je BIOLANA s.r.o., Zabezpečení objektu zajišťuje oplocení  

a vstup je zde pouze přes vrátnici. Kontaminace zde nebyla prokázána.  
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Obrázek 10: Areál dílen a velkoskladu (foto autor, 

2018) 

 

Obrázek 11: Výřez z katastrální mapy –  areál 

dílen a velkoskladu (sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz, 

upraveno autorem, 2018) 

4.1.6 Závod 08 Neumannova přádelna na ulici Staroměstská – SLEZAN  

Objekt byl postaven v letech 1889-1890 pro textilní výrobu přádelny firmou Bratří 

Neumanové. Společnost pak byla zařazena do textilního podniku Slezan. Výrobní činnost 

zde byla praktikována až do roku 1988, kde společnost Slezan rozhodla o uzavření. Dále  

se uvažovalo o obnovení výroby, ale to se nestalo. Poté proběhla rekonstrukce za účelem 

vytvoření objektu velkoobchodu. Od roku 1997 není ekonomicky přímo využitá. Mocná, 

třípodlažní a částečně podsklepená budova bývalé textilní přádelny reprezentuje 

architektonický styl průmyslové secese, které je vzácný hlavně z důvodu originálně 

zachované hmoty bez větších zásahů. Velmi ceněná je fasáda z dvojbarevného režného zdiva 

s římsami a pilastry. Jediným vlastníkem objektu přádelny je společnost SLEZAN 

HOLDING a.s. Okolní objekty, jako jsou skladové objekty, administrativní budova, jídelna, 

kuchyně a přístupové komunikace jsou ve vlastnictví třetích osob. Tento průmyslový 

brownfield se nachází na ulici Staroměstská č. p. 782 a leží na souřadnicích 

49o67’64.922‘‘N, 18o35’84.639‘‘E. Objekt přádelny leží v centru města nedaleko sídliště 

Slezská a hned naproti objektu se nachází obchodní centrum Billa. Od objektu jsou dobré 

dojezdové vzdálenosti. K hlavnímu nádraží činí 1 km, k silnici I. třídy I/48 – 800 m, k dálnici 

D48 – 1,4 km a k letišti 23,7 km. Přístup do areálu je k dispozici z obecní komunikace na 

ulici Staroměstská. Plocha objektu činí 4.434 m2. Z hlediska technické infrastruktury je zde 

k dispozici elektřina, dálkové topení, vodovodní přípojka i plyn. V objektu nebyla 

identifikována vetší ekologická zátěž a také není uveden v evidenci kontaminovaný míst 

SEKM. Bývalá přádelna je v současnosti prázdná a zakonzervovaná proti povětrnostním 

vlivům a vstupu osob. Ostatní přilehlé objekty v areálu jsou z části pronajímány. Současné 
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využití je pouze ojedinělé a spočívá v zpřístupnění veřejnosti při konání různých 

společenských akci. Například divadla, výstavy, festivaly a jiné kulturní akce. 

Předpokládané využití do budoucna je v souvislosti s územním plánem po rozsáhle 

revitalizaci možné jako objekt pro velkoobchod, služby, skladování, zařízení maloobchodu, 

drobné služby a administrativa. Samostatný objekt bytového bydlení či objekty využité pro 

sportovní, kulturní a jiné veřejné účely. Přesněji jako plocha komerčních zařízení. 

 

Obrázek 12: Neumannova přádelna na ulici 

Staroměstská (foto autor, 2018) 

 

Obrázek 13: Výřez z katastrální mapy –  

Neumannova přádelna na ulici Staroměstská 

(sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno autorem, 

2018) 

4.1.7 Závod 03 na ulici Frýdlantská – SLEZAN 

Areál bývalého závodu 03, někdejší přádelny najdeme na Frýdlantské ulici na čísle 

popisném 1237 v Místku a souřadnicích 49°40'08.3"N 18°20'54.7"E. Rozloha areálu je 

16.895 m2, zastavěná plocha pozemků je 5.555 m2. Areál je vzdálen 200 m od silnice I/56, 

2,2 km od dálnice D56, 2,4 km od hlavního nádraží a 22,2 km od nejbližšího letiště.  

Dle územního plánu je navrhovaným budoucím využitím občanská vybavenost komerčního 

typu a bytová zástavba. Jedná se o plochu s označením OK – plocha komerčních zařízení. 

Kontaminace zde nebyla prokázána. Vlastníkem je SLEZAN HOLDING a.s. Jelikož byl 

areál více než 10 let bez využití a nebylo možné najít žádného zájemce o pronájem, bylo 

rozhodnuto o demolici, která v současnosti byla dokončena. Nyní zbývá jen odklidit suť. 

Připravena je studie na další využití tohoto území jako polyfunkční budova. 
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Obrázek 14: Závod 03 na ulici Frýdlantská (foto 

autor, 2018) 

 

Obrázek 15: Výřez z katastrální mapy –  Závod 03 

na ulici Frýdlantská (sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz, 

upraveno autorem, 2018) 

4.1.8 Závod 02 na ulici Těšínská – SLEZAN 

Závod 02 bývalé společnosti Slezan, který je nyní ve vlastnictví společnosti 

SLEZAN HOLDING a.s. najdeme na Těšínské ulici č.p. 2292 ve Frýdku. Hned před 

bývalým závodem je autobusová zastávka Na Veselé. Hlavní vlakové nádraží leží hned 

opodál, silnice I. třídy I/48 je 774 m od objektu, dálnice D48 1,5 km a letiště 23,3 km.  

Souřadnice objektu jsou 49°40'43.7"N 18°21'22.9"E. Svou rozlohou zaujímá značné území 

o rozloze 13.433 m2 a zastavěná plocha pozemků činí 7.144 m2. Jedná se o areál, který 

v minulosti sloužil jako tkalcovna a hlavní sklad pomocných materiálů (hlavní sklad barev 

a chemikálií). Z pohledu směrem z Těšínské ulice vidíme 2 patrovou cihlovou budovu  

a za ní se nachází velká hala obdélníkového tvaru, která je s budovou propojená. Hala má 

zabedněná okna, proto je nutné vnitřní osvětlení. Vjezd do haly je prostřednictvím brány. 

Součástí areálu je i dvoupatrový průmyslový objekt který je vedle haly. V současné době, 

na dvoupatrové budově tkalcovny, probíhá rekonstrukce zatím vnějších součástí. Budou 

odejmuty nevyhovující a dodatečně osazené prvky a konstrukce, zazdí se dodatečné průrazy 

zdí a opraví se fasády. Areál je napojen na zdroje elektrické energie a vody. Také je  

zde k dispozici plynová a kanalizační přípojka. Objekt je vytápěn tuhými palivy,  

ale do budoucna se řeší vytápění zemním plynem. Celý areál je oplocen, momentálně však 

kvůli probíhající rekonstrukci v určitých místech pouze mobilním plotem. Ze žádných 

zdrojů momentálně nejsou informace, že by v areálu byla zjištěna kontaminace. Stávající 

využití prostor je minimální. Prostory jsou k dispozici k pronájmu především k funkci 

skladovacích prostor a také se zde nepravidelně konají společenské akce. Kupříkladu 
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Řezbářské sympózium či Pivohraní. Navrhované využití dle územního plánu je jako plocha 

občanského vybavení komerčního typu což je i pravděpodobné využití do budoucna. 

 

Obrázek 16: Závod 02 na ulici Těšínská (foto autor, 

2018) 

 

Obrázek 17: Výřez z katastrální mapy –  závod 02 

na ulici Těšínská (sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz, 

upraveno autorem, 2018) 

 

4.1.9 Výrobní hala na ulici Nádražní – SLEZAN 

Areál bývalé přádelny byl vystavěn koncem 19. století. V průběhu let byl 

upravován a modernizován, včetně přidružených objektů. Roku 1894 se budova zvedla  

o další patro. Vzhledem k velmi špatnému technickému stavu byla roku 2014 provedena její 

demolice. Po demolici zde zůstala parcela o značné velikosti. Adresa areálu je Nádražní 1085 

a konkrétní umístění na souřadnicích 49°40'47.3"N 18°21'18.6"E. Areál se rozkládá na 5.852 

m2 a zastavěná plocha pozemků odpovídá 4.505 m2. Hlavní nádraží je 240 m od areálu, 

silnice I/48 400 m, D/48 1 km, letiště 23,3 km. Areál byl v nedávné minulosti pronajímán 

společnosti SLETEX s.r.o., ta však již se svou podnikatelskou činností skončila. Areál je 

vytápěn tuhými palivy z lokální kotelny a je napojen na elektrickou energii, vodu, veřejnou 

kanalizaci a nízkotlakou plynovou přípojku. Celý areál je oplocen. Vlastníkem je SLEZAN 

HOLDING a.s. Hned vedle se nachází prádelna Frenštát a naproti přes cestu je hotel Richtr, 

který využívá část nádvoří areálu jako parkoviště pro své hosty. Objekt není pravděpodobně 

kontaminován a dle územního plánu je patrné, že se jedná o plochu komerčních zařízení.   

Do budoucna se nabízí možné využití vzniklé plochy po demolici například pro účely 

výstavby bytového domu. 
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Obrázek 18: Výrobní hala na ulici Nádražní (foto 

autor, 2018) 

 

Obrázek 19: Výřez z katastrální mapy –  výrobní 

hala na ulici Nádražní (sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz, 

upraveno autorem, 2018) 

4.1.10 Ředitelství firmy SLEZAN 

Areál tehdejšího ředitelství Slezanu je obehnán plotem a přístupný je přes vrátnici. 

Nachází se mimo ostatní výrobní areály. Hlavní nádraží je vzdálené pouze 860 m. Silnice 

I/48 leží 300 m od areálu. Dálnice D48 je 1,7 km daleko. Letiště Leoše Janáčka v Ostravě je 

vzdáleno 22,8 km. Sestává z kancelářských budov, dílen, garáží, skladů či stodoly a dalších 

objektů. Vlastníkem areálu je samozřejmě také společnost SLEZAN HOLDING a.s. Jeho 

přesná adresa je Na příkopě 1221, Frýdek-Místek. GPS souřadnice jsou 49°41'01.0"N 

18°20'44.3"E. Z pohledu inženýrských sítí je areál kompletně pokryt. Ať už se jedná o teplo, 

vodu, elektrickou energii, plyn či kanalizaci. Součástí areálu je bývalý park o rozloze 14.391 

m2 jehož dominantou je velké množství vzácných dřevin. Celková rozloha areálu činí 31.941 

m2. Zastavěná plocha pozemků činí 5.784 m2. Zatím to vypadá, že brownfield je bez 

zjistitelné kontaminace, to se však může změnit. Areál je ve velmi dobrém stavu, bez 

problémů schopný okamžitého využívání bez nutné rekonstrukce. Platný Územní plán města 

Frýdek-Místek označuje areál jako plochu komerčních zařízení, což se také zdá jako nejlepší 

budoucí využití těchto prostor. Sídlo zde má přímo společnost SLEZAN HOLDING a.s., 

dále LevneKrby.cz,  J & V management s.r.o., Kominy-nerez.cz, StavebniLana.cz  

a Krbystavba.cz a areál je tedy z části pronajat. Navrhované využití do budoucna je využití 

jako polyfunkční plocha.  

https://mapy.cz/?source=firm&id=2637740
https://mapy.cz/?source=firm&id=12971087
https://mapy.cz/?source=firm&id=2643448
https://mapy.cz/?source=firm&id=13002382
https://mapy.cz/?source=firm&id=12972852
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Obrázek 20: Ředitelství firmy Slezan (foto autor, 

2018)  

 

Obrázek 21: Výřez z katastrální mapy –  

ředitelství firmy SLEZAN 

(sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno autorem, 

2018) 

4.1.11 Kasárna ve Frýdeckém lese 

Bývalý areál kasáren se nachází východně od městské zástavby v katastrálním 

území Panské Nové dvory v rozsáhlém Frýdeckém lese, který slouží k rekreaci místního 

obyvatelstva. V blízkosti se nachází skládka odpadu provozována společností Frýdecká 

skládka a.s. Vlastníkem tohoto armádního brownfieldu je Statutární město Frýdek – Místek. 

Areál leží na souřadnicích 49o41’23.333‘‘N,18o23’56.963‘‘E. Celková plocha území činí 

9,7 ha. Jedná se o bývalý vojenský areál kasáren raketového vojska s budovami. Většina 

budov a betonový plot je již zřícen či značně zdevastován. Tato oblast proto již není příliš 

bezpečná a je výslovně zakázáno lézt na konstrukce budov. Není zde již dostupná žádná 

technická infrastruktura. Hlavní nádraží je vzdáleno 3,7 km, dálnice D48 2,2 km a silnice 

I/48 2,2 km. Letiště Leoše Janáčka Ostrava je 26 km od kasáren daleko. Z hlediska územního 

plánu se jedná o specifickou plochu určenou pro vybudování zařízení občanského vybavení, 

zařízení tělovýchovy a sportu, pro drobné zařízení řemeslné výroby, či kombinaci těchto 

funkcí. Na území není předpokládaná žádná kontaminace, ani toto území není evidováno 

v systému evidence kontaminovaných míst. V současnosti není areál kasáren nijak oficiálně 

využíván a je prakticky celý porostlý náletovými dřevinami. Využívají jej pouze částečně 

nadšenci airsoftu a vojenských sportů jako herní plochu. Předpokládá se do budoucna využití 

k volnočasovým či rekreačním aktivitám k nímž již byl vytvořen návrh projektu. 
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Obrázek 22: Kasárna ve Frýdeckém lese (foto autor, 

2018) 

 

Obrázek 23: Výřez z katastrální mapy –  kasárna 

ve Frýdeckém lese (sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz, 

upraveno autorem, 2018) 

4.1.12 Beskydská kasárna 

Areál bývalé Beskydské kasárny ukončil provoz v roce 2003. Jediným vlastníkem 

tohoto armádního brownfieldu je statutární město Frýdek – Místek. Nachází se v Místeckém 

lese a je oplocen betonovým plotem. Jedná se o bývalý vojenský prostor s několika 

budovami, většinu plochy tvoří les. Hlavní budova leží na ulici Palkovická č.p. 2205  

a souřadnicích 49o39’38.965‘‘N 18o20‘3.553‘‘E. Vzdálenosti od hlavních dopravních tahů 

jsou: letiště 21,7 km, silnice I/56 – 1,4 km, dálnice D56 – 2,8 km a hlavní nádraží - 4,2 km. 

Okolo areálu se nachází zástavba domů, zahrad a restaurace a z druhé strany je obklopen 

lesem. Celková plocha činí 26,6 ha, z toho zalesněná plocha činí 18,2 ha a budovy 

s pozemky a cestami činí 8,4 ha. Z hlediska technické infrastruktury jsou komunikace 

v dobrém stavu a nepotřebují další opravy. V areálu je dostupná všechna technická 

infrastruktura (kanalizace, voda, plyn, elektřina). Pro další využití objektu by byla nutná 

oprava těchto sítí, její rozsah je však závislí na konečném záměru revitalizace a rekonstrukce 

areálu. V souvislosti s územním plánem je povoleno všestranné využití lokality, jedná  

se o specifickou plochu. Je tak tento areál možno využít jak pro průmyslové účely, tak pro 

volnočasové aktivity, nebo bydlení. Na základě hydrogeologického průzkumu, který byl 

zaměřen na identifikaci starých ekologických zátěží, vybraných krizových ploch v areálu 

nebyla zjištěna žádná významná rizika. Také v evidenci kontaminovaných míst SEKM není 

tato lokalita evidována. V současné době slouží stávající objekty areálu k pronájmu, jako 

sklady, garáže a ubytovna, která v měsíci červnu 2017 ukončila provoz z důvodu častých 

stížností místních obyvatel. V areálu se nachází vraky aut a celkově vypadá dosti zanedbaně. 

V minulosti byla již zpracována studie na využití této lokality, která počítá s více variantami 
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řešení návrhu využití území. Danými variantami jsou volnočasové aktivity, bydlení, lehký 

průmysl a logistika, vědeckotechnologický park, autodrom. Prioritně by město Frýdek-

Místek chtělo tento areál pronajmout jednomu investorovi, nebo jej zrevitalizovat, nejlépe 

pro volnočasové aktivity, v návaznosti na blízkou přehradu Olešná. Konečné rozhodnutí  

je v jednání.  

 

Obrázek 24: Beskydská kasárna (foto autor, 2018) 

 
 

Obrázek 25: Výřez z katastrální mapy –  

Beskydská kasárna (sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz, 

upraveno autorem, 2018) 

4.1.13 Objekt staré válcovny Arcelor Mittal 

Výrobní areál ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. je s Frýdkem-Místkem spojován 

již od roku 1833 – založení Karlovy huti. Po druhé světové válce je firma přejmenována na 

Válcovny plechu a pod tímto názvem vystupovala až do roku 2008, kdy došlo ke změně na 

ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. Poté útlum výroby v minulosti zapříčinil ukončení 

původního využití. 1. 1. 2014 došlo k fúzi a další změně názvu na ArcelorMittal Ostrava  

a. s. Koncem roku 2017 jediný akcionář ArcelorMittal S.A. podepsal smlouvu o prodeji 

válcoven plechu ve Frýdku-Místku polské společnosti Stalprodukt. Lokalita Rybníky leží na 

ploše o přibližné velikost 2,5 ha a objekt Stará teplá válcovna Arcelor Mittal a jeho okolní 

pozemky na ploše o velikosti přibližně 2,7 ha. Souřadnice objektu jsou 49°41'47.5"N 

18°20'06.0"E. Nádraží leží 3,4 km od objektu, 3,5 km vzdálená je dálnice D56, silnice  

I. třídy I/56 je vzdálena 3,5 km, letiště je 20,1 km daleko. K objektům je vlastní příjezdová 

cesta přes vrátnici, kde je vyžadováno speciální povolení pro vstup. Je zde k dispozici 

kompletní technická infrastruktura. Vybraný průmyslový brownfield je ve zchátralém stavu. 

Kontaminace je zde předpokládaná a objekt válcoven je evidován i v evidenci 
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kontaminovaných míst SEKM s prioritou A3. Je zde potvrzeno zdravotní riziko při 

současném způsobu využívání. V současnosti nejsou dostupné informace o využívání. 

Budoucí využití je v souladu s územním plánem jako průmyslová výroba a sklady – těžký 

průmysl. 

 

Obrázek 26: Objekt staré válcovny Arcelor Mittal 

(foto autor, 2018) 

 

Obrázek 27: Výřez z katastrální mapy – objekt 

staré válcovny Arcelor Mittal 

(sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno autorem, 

2018) 

4.1.14 Hotel Centrum 

Hotel Centrum je historická budova, která v minulosti patřila státu, po privatizaci 

odkoupena soukromým vlastníkem. Jsou zde spletité a složité vlastnické vztahy. Nyní opět 

ve vlastnictví státu, ačkoliv v katastru nemovitostí psán stále soukromý, zesnulý vlastník. 

Ke dni 30. 11. 2015 byla ukončeno poskytování hotelových a restauračních služeb hotelu 

Centrum. Adresa hotelu je Na Poříčí 494 a leží na souřadnicích 49°40'37.1"N 18°21'01.9"E. 

V blízkosti se nachází hlavní nádraží (1,2 km), silnice I/48 (500 m), dálnice D48 (1,6 km)  

a letiště (23,1 km). Výměra činí 3069 m2. Před hotelem je velké parkoviště. Vedle zástavba 

finských domků, budova České pojišťovny a Úřadu práce. Hotel je v slušném  

a pravděpodobně provozuschopném stavu, ačkoliv určitá rekonstrukce by byla na místě. 

V minulosti zde bylo napojení na kompletní technickou infrastrukturu. Současné informace 

o stavu připojení však nejsou k dispozici. Je zde velmi dobrá dopravní dostupnost, jelikož  

se nachází kousek od hlavních dopravních tahů a železniční stanice. Dle územního plánu  

se jedná o plochu komerčních zařízení. Kontaminace zde není. Minulé využití je již patrné 

z názvu objektu. V současnosti má Statutární město Frýdek-Místek zájem o nabytí této 

nevyužívané budovy hotelu, a do budoucna se uvažuje o využití budovy k účelům sídla 

úřadů či jako sociální byty.  
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Obrázek 28: Hotel Centrum (foto autor, 2018) 

 

Obrázek 29: Výřez z katastrální mapy – hotel 

Centrum (sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno 

autorem, 2018) 

4.1.15 Dopravní stavba na ulici Na Poříčí 

Na ulici Na Poříčí č.p. 2050 vedle železniční stanice Frýdek-Místek se nachází dle 

katastru nemovitostí takzvaná stavba pro dopravu. Souřadnice budovy jsou 49°40'30.3"N 

18°21'20.5"E. Naproti budovy sídlí firmy Portas a Pilkington. Tato stavba je přímo  

u hlavního nádraží, dálnice D48 je 1,8 km daleko, silnice I/48 je 800 m daleko a letiště 23,5 

km. Dle územního plánu se jedná o plochu pro drážní dopravu. Jedná se o třípatrovou 

cihlovou budovu, které je ve špatném stavu, okna v přízemí jsou zazděná, v první a druhém 

patře nejsou žádná. Odpadává zde omítka, zdi jsou popraskané a cihly jsou obnažené. 

Střecha vypadá velmi slušně, pravděpodobně zde byla plánovaná nějaká rekonstrukce, která 

se nedokončila. Dveře jsou zabezpečeny dvěma zámky. Objekt je dle zjištěných údajů  

ve vlastnictví soukromých osob. Výměra budovy je 267 m2. Je zde napojení na elektřinu  

a vodovod. Okolní budovy jsou ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. Co s týče 

kontaminace, není zde evidována ale vzhledem k tomu, že v okolí budovy vznikají nelegální 

skládky odpadků, je zde pravděpodobná. Předchozí využití objektu bylo pravděpodobně  

ve spojitosti s železniční stanicí, která se zde nachází. Současně je budova zcela nevyužita. 

Nejvhodnějším řešením do budoucna je dle mého názoru, vzhledem ke stavu budovy  

a nákladnosti rekonstrukce, demolice budovy a následná výstavba nového objektu v souladu 

s územním plánem. 



Bc. Petr Mroviec: Pasportizace a znovuvyužití brownfields ve Frýdku-Místku 

 

 

2018  51 

 

Obrázek 30: Dopravní stavba na ulici Na Poříčí (foto 

autor, 2018) 

 

Obrázek 31: Výřez z katastrální mapy – dopravní 

stavba na ulici Na Poříčí 

(sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno autorem, 

2018) 

4.1.16 Budova vedle Slezské diakonie 

Na souřadnicích 49°39'57.7"N 18°20'36.1"E a parcelním čísle 3925 v Místku 

najdeme dle katastru nemovitostí evidovanou jinou stavbu bez čísla popisného  

či evidenčního. Vzdálenosti jsou: letiště 21,8 km, silnice I/48 – 500 m, dálnice D56 – 1,9 km 

a hlavní nádraží – 3,2 km. Její výměra činí 260 m2. Tato budova leží hned vedle Slezské 

diakonie – azylového domu (adresa Bahno-Příkopy 1309), naproti je seskupení garáží  

a v blízkosti také stanice technické kontroly. Vlastníkem této nemovitosti jsou dvě fyzické 

osoby. Není zde patrná kontaminace. Informace o napojení na technickou infrastrukturu 

nejsou k dispozici, ale vzhledem k velmi špatnému stavu budovy, by bylo nutné vedení 

znova realizovat. Při nahlédnutí do územního plánu je zřejmé, že se jedná o plochu 

občanského vybavení. V minulosti byl brownfield nejspíše využíván jako skladovací 

prostory, ale nyní je delší dobu nevyužíván. Budova se nabízela k prodeji prostřednictvím 

realitní kanceláře, ale nového vlastníka nenašla. Vzhledem ke špatnému stavu budovy 

(opadává omítka, špatná okna, rozpraskané zdi, přes střechu zatéká), je pravděpodobně 

nejlepším dalším postupem demolice a využití v souladu s možným využitím dle územního 

plánu. 
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Obrázek 32: Budova vedle Slezské diakonie (foto 

autor, 2018) 

 

Obrázek 33: Výřez z katastrální mapy – budova 

vedle Slezské diakonie (sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz, 

upraveno autorem, 2018) 

4.1.17 Stará cihelna v Místku  

Areál bývalé cihelny se nachází v katastrálním území Místek na adrese Bahno-

Příkopy 1308 a souřadnicích 49°39'53.5"N 18°20'42.6"E. Cihelna je ve vlastnictví 

společnosti MUROŇ spol. s.r.o. Plocha činí 1795 m2. Kontaminace zde není evidována dle 

systému evidence kontaminovaných míst SEKM, ačkoliv se dá předpokládat. Je zde 

dostupné kompletní napojení na technickou infrastrukturu. Co se týče dopravní 

infrastruktury, areál je velmi dobře přístupný: silnice I/48 – 500 m, dálnice D56 – 1,9 km, 

hlavní nádraží 3,2 km a letiště Leoše Janáčka Ostrava – 21,8 km. Územní plán eviduje tuto 

plochu jako plochu pro průmyslovou výrobu a sklady - lehký průmysl, toto se také zdá jako 

nejvhodnější další možné využití. Celý areál je oplocen a sousedí s řadovou zástavbou garáží 

a průmyslovým areálem na Beskydské ulici. Budova není vzhledově v pěkném stavu (rozbitá 

okna, opadaná omítka atd.) ale technická stránka stavebních konstrukcí už tak špatná není. 

V minulosti se v areálu konaly rockové koncerty. Současně je zde v provozu ruční myčka 

aut, autoservis, pneuservis a areál je tak z malé části využit. 
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Obrázek 34: Stará cihelna v Místku (foto autor, 

2018) 

 

Obrázek 35: Výřez z katastrální mapy – stará 

cihelna v Místku (sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz, 

upraveno autorem, 2018) 

4.1.18 Zemědělský areál v Bahně-Příkopech 

Tento zemědělský areál o ploše 2254 m2 najdeme na souřadnicích 49°39'18.7"N 

18°21'17.3"E. Adresa je Bahno-Příkopy 1267, katastrální území Místek. Zemědělská stavba 

leží vedle zástavby rodinných domů, z druhé strany je pole. Příjezdová cesta je až přímo 

k objektu. Majitelem areálu je soukromý vlastník, který objekt odkoupil v roce 2017  

od firmy Beskyd Agro a.s. Cihlová budova je již v značně zchátralém stavu. Některé cihly 

jsou popraskané, střecha také všude není v pořádku, okna jsou poškozená nebo zabedněná. 

V evidenci kontaminovaných míst SEKM není tento objekt evidován. Pravděpodobně však 

vzhledem k původnímu využití, se kontaminace dá očekávat. K dispozici je zde elektrická 

energie, voda a v obci je dostupná také kanalizace, takže případné napojení není problémem. 

Silnice I/56 je vzdálena pouze 800 m a dálnice D56 3,6 km. Hlavní nádraží je 4,2 km daleko 

a letiště Leoše Janáčka Ostrava 23,7 km. Budova je přechodně využívána firmou Generoza 

s.r.o. jako jeden ze svých skladů palivového dřeva. Buduje se zde nový plot kolem areálu  

a pravděpodobně se začne více využívat. Dle územního plánu je areál evidován jako plocha 

pro zemědělskou a lesnickou výrobu, vzhledem k současnému stavu budovy je do budoucna 

pravděpodobné využití v tomto stavu nejspíše pouze k účelům skladování. Pokud nebude 

v horizontu pár let provedena rekonstrukce, bude dle mého názoru budova zralá spíše na 

demolici než další užívání. 
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Obrázek 36: Zemědělský areál v Bahně-Příkopech 

(foto autor, 2018) 

 

Obrázek 37: Výřez z katastrální mapy – zemědělský 

areál v Bahně-Příkopech 

(sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno autorem, 

2018) 

4.1.19 Rodinný dům na ulici Míru 

Tento brownfield evidovaný v katastru nemovitostí jako rodinný dům můžeme najít 

na souřadnicích 49°41'13.0"N 18°20'20.2"E v katastrálním území Frýdek na adrese Míru 

1316. Výměra domu je 285 m2. Vedle se nachází rybářské potřeby a naproti autoservis  

a závod transformátorových jader ArcelorMittal Technotron s.r.o. Objekt se nachází hned  

u místní komunikace. Dále silnice I/48 leží 1,4 km daleko. Dálnice D48 je od místa vzdálena 

2,1 km. Hlavní nádraží je vzdáleno 2,3 km a letiště Leoše Janáčka 20 km. Vlastnictví objektu 

je rozděleno na polovinu mezi soukromé osoby. V minulosti zde sídlilo několik firem,  

ale v současnosti není objekt již delší dobu využíván a je v značně zchátralém stavu (prasklá 

okna, děravá a propadlá střecha, opadávající omítka, visící okapy apod.). Není zde evidentní 

žádná kontaminace. K dispozici je kompletní technická infrastruktura. V územním plánu 

města je brownfield využitelný jako plocha pro drobnou výrobu a výrobní služby. Je zde 

nutno nejprve zhodnotit stav stavebních konstrukci a případně provést rozsáhlou 

rekonstrukci či objekt zdemolovat. Poté bude možno využít dále, dle územního plánu. 
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Obrázek 38: Rodinný dům na ulici Míru (foto 

autor, 2018) 

 

Obrázek 39: Výřez z katastrální mapy – rodinný 

dům na ulici Míru (sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz, 

upraveno autorem, 2018) 

4.2 Interaktivní mapa 

Interaktivní mapa se zaznačenými brownfieldy na území města Frýdek-Místek byla 

vytvořena v programu ArcGis. Na obrázcích níže jsou konkrétní náhledy na celou mapu  

nebo vyskakující okno s detailním popisem vybraného brownfieldu, které vyskočí po kliknutí 

na vybraný objekt. Interaktivní mapa je také přílohou této práce a může sloužit ke studijním 

účelům. 

 

Obrázek 40: Interaktivní mapa s vyznačenými brownfieldy na území Frýdku-Místku – Ortofoto (Mapový 

podklad, Český úřad zeměměřičský a katastrální, upraveno autorem, 2018) 
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Obrázek 41: Interaktivní mapa s vyznačenými brownfieldy na území Frýdku-Místku – ZM10_barevná 

(Mapový podklad, Český úřad zeměměřičský a katastrální, upraveno autorem, 2018) 

 

Obrázek 42: Interaktivní mapa se zobrazením popisu vybraného brownfieldu (Mapový podklad, Český úřad 

zeměměřičský a katastrální, upraveno autorem, 2018) 
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5 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ VYBRANÉHO BROWNFIELDS 

Tématem pro kapitolu návrh vlastního řešení vybraného brownfields, v mé 

diplomové práci, je Obecní bytový dům v Bašce. Tento brownfield jsem si vybral právě 

proto, že se nachází v obci Baška v okrese Frýdek-Místek a s městem Frýdek-Místek přímo 

Baška sousedí. V Bašce máme chalupu a trávím zde velkou část svého volného času. A proto 

mě brownfield nacházející se přímo v této obci Baška velice oslovil a rozhodl jsem se ho, 

pro účely své diplomové práce, zpracovat. Níže se budu zabývat lokalizací a detailním 

popisem brownfieldu, soupisem informací dohledatelných na katastru nemovitostí a 

v územním plánu, dále podrobným popisem investičního záměru a nového využití a jeho 

odůvodněním. Veškeré údaje o rozlohách, vlastnictví a zastavěné ploše byly zjištěny ze 

stránek Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (nahlizenidokn.cuzk.cz). 

Vzdálenosti k dopravním uzlům pak pomocí stránek Google (www.google.cz/maps). 

K zjištění, zda je daný brownfield kontaminovaný či nikoliv, bylo použito stránek SEKM 

(www.sekm.cz). Také byla použita data z územního plánu města Frýdek-Místek 

(mapy.frydekmistek.cz). 
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5.1 Popis a umístění brownfieldu 

Brownfield, který jsem si vybral, se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese 

Frýdek-Místek, konkrétně v malé obci Baška. Jedná se o obecní bytový dům naproti bývalé 

slévárny, v těsné blízkosti areálu bývalých uhelných skladů. Obytný dům se skládá z šesti 

bytových jednotek. Za budovou jsou řadové garáže a co se jeho polohy týče je velice 

výhodná. Jelikož jsou odtud dobré docházkové vzdálenosti k autobusové 

zastávce, vlakovému nádraží, obchodu, škole, restauraci, obecnímu úřadu či poště. Také 

v těsné blízkosti leží přehrada. 

 

Obrázek 43: Zaznačení obce Baška na mapě (www.mapy.cz, upraveno autorem, 2018) 
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Obrázek 44: Zaznačení brownfieldu na mapě (www.mapy.cz, upraveno autorem, 2018)  

 

Obrázek 45: Výřez z katastrální mapy – obecní bytový dům v Bašce (sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno 

autorem, 2018) 
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Obrázek 46: Informace z katastru nemovitostí – obecní bytový dům v Bašce (sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz, 

upraveno autorem, 2018)  
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5.2 Informace z územního plánu 

 

Obrázek 47: Náhled do územního plánu – obecní bytový dům v Bašce (www.geoportal.msk.cz, upraveno 

autorem, 2018) 

 Využití hlavní:  

• rodinné domy, usedlosti 

• občanské vybavení veřejné infrastruktury - stavby a zařízení pro vzdělávání  

a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, 

ochranu obyvatelstva 

• stavby a zařízení pro maloobchod, stravování, ubytování (hotely, penziony), 

administrativu; byty majitelů a zaměstnanců zařízení 

• veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel, zeleň veřejná včetně 

mobiliáře a dětských hřišť 

• komunikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby související  

s dopravní infrastrukturou. 
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Využití přípustné:  

• bytové domy - s ohledem na výškovou hladinu zástavby a organizaci zástavby  

v lokalitě 

• stávající stavby pro rodinnou rekreaci, případně převod staveb trvalého bydlení  

na stavby pro individuální rekreaci 

• stavby a zařízení pro sport, relaxaci a volný čas lokálního významu včetně 

maloplošných hřišť 

• sportovní a rekreační areály nadmístního významu na zastavitelné ploše Z32 

• na samostatných zahradách stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků, 

skleníky, pařeniště apod., pouze jako stavby dočasné 

• stavby a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity lokálního 

významu, jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekračují limity uvedené 

v příslušných předpisech nad přípustnou míru, nebudou snižovat pohodu bydlení,  

a lze jejich realizaci s ohledem na architekturu, estetický vzhled a organizaci 

zástavby lokality připustit 

• stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat pro vlastní potřebu - negativní 

účinky na životní prostředí nesmí překračovat limity uvedené v příslušných 

předpisech nad přípustnou míru, a které lze s ohledem na organizaci zástavby lokality 

připustit 

• zařízení a stavby nezbytného technického vybavení a přípojek na technickou 

infrastrukturu 

• hromadné garáže podzemní, nadzemní i vestavěné do realizovaných staveb -  

s ohledem na architekturu a organizaci okolní zástavby a veřejných prostranství 

lokality a s ohledem na zachování pohody bydlení 

• fotovoltaické systémy pouze na střechách a fasádách objektů 

• účelové komunikace, nezbytné manipulační plochy 

• nezbytné stavby a úpravy na vodních tocích 

• plochy pro realizaci územního systému ekologické stability 

Využití nepřípustné:  

• hřbitovy 

• sportovní a rekreační areály nadmístního významu kromě zastavitelné plochy Z32 
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• komerční zařízení velkoplošná s prodejní plochou nad 400 m2 ; - stavby ostatních 

ubytovacích zařízení (turistické ubytovny, kempy, skupiny chat) 

• stavby a zařízení pro výrobu zemědělskou, výrobu průmyslovou, těžbu apod. 

• samostatné sklady bez vazby na stavby uvedené ve využití hlavním a přípustném 

• autobazary, autoservisy, pneuservisy, vrakoviště a další výrobní a opravárenské 

služby neslučitelné s bydlením, čerpací stanice pohonných hmot 

• zahrádkové osady 

• v zastavitelných plochách stavby garáží a stavby, které lze umístit na pozemcích 

rodinných domů jako stavby první bez prokázání možnosti umístění stavby 

rodinného domu 

• odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů 

• ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu  

• zastavitelnost pozemků rodinných domů - do 50-ti % 

• výšku objektů navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby 

 

Obrázek 48: Obecní bytový dům v Bašce (foto autor, 2018) 

5.3 Základní informace o stavbě 

Jedná se o dvoupatrovou budovu. Objekt je situován v zastavěné části obce. 

Předchozí využití objektu bylo k účelům bydlení, konkrétně sloužil jako obecní bytový dům. 

V současné době objekt chátrá, ačkoliv zde ještě bydlí pár nájemníků. Stavba je napojena na 
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kompletní technickou i dopravní infrastrukturu území. Brownfield není uveden v evidenci 

kontaminovaných míst SEKM, tudíž zde není předpokládána žádná forma kontaminace. 

Budova se nenachází v chráněném území, není součástí kulturní památky, nezasahuje do 

zemědělského půdního fondu a nemá špatný vliv na životní prostředí. 

5.4 Návrh využití a jeho odůvodnění 

Navrhovaným řešením je využít objekt opětovně k účelům bydlení. Prostorové 

změny se provádět nebudou a bude se rekonstruovat jak vnitřní, tak i vnější část budovy.  

Rekonstruovat se budou především zdi, elektroinstalace, podlahy, sociální zařízení a okna. 

Objekt by měl být využíván formou nájemního bydlení. V současné době v této obci 

razantně ubývá stavebních ploch, navíc co se týče nájemního bydlení bytového typu, nemá 

toho obec moc co nabídnout. V obci se nachází velmi málo bytů. Spousta lidí by současně 

výhody nájemního bydlení bytového typu v této lokalitě, nacházející se v podhůří Beskyd  

s výbornou dopravní dostupností určitě ocenila. S obsazením bytů v obytném domě by dle 

mého názoru nebyl sebemenší problém. 

5.4.1 Stavební část a provedení výstavby 

Využitím stavebního objektu bude nájemní bydlení. Odhadovaná doba 

rekonstrukce a úprav je půl roku. Staveniště a zázemí zaměstnanců stavební firmy bude 

umístěno za budovou. Důležitý bude především výběr vhodné stavební firmy. 

Předpokládaný dodavatelský systém je tradiční systém s kompletními dodávkami. Sociální 

zázemí pro zaměstnance stavební firmy bude umístěno za objektem. Prostor u příjezdové 

cesty bude sloužit jako odkladiště materiálu. 

5.4.2 Předpokládané náklady stavby  

Náklady jsou počítány dle stavebních standardů pro rok 2017. 

Budova je přibližně ve tvaru kvádru. Rozměry činí: délka – 22 metrů, šířka – 12 

metrů, výška – 7 metrů.  

Velikost obestavěného prostoru se na základě vzorce V = a x b x c rovná hodnotě 

1848 m3. 
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Dle Vyhlášky 441/2013 Sb. přílohy č. 8 se jedná o typ J - budovy více bytové 

(typové).  

Ve stavebních standardech pro rok 2017 záměru odpovídá kategorie Budovy 

občanské výstavby. Kubíková cena odpovídá hodnotě 6269. 

Reprodukční cena = 1 848 * 6 269 = 11 585 112 Kč. 

Úpravy vnitřních povrchů: 11 585 112 * 0,057 = 660 351 Kč 

Likvidace = 660 351 * 0,2 = 132 070 Kč  

Celkem = 132 070 + 660 351 = 792 421 Kč 

Úpravy vnějších povrchů: 11 585 112 * 0,029 = 335 968 Kč 

Likvidace = 335 968 * 0,2 = 67 194 Kč 

Celkem = 335 968 + 67 194 = 403 162 Kč 

Dveře: 11 585 112 * 0,033 = 382 309 Kč 

Likvidace = 382 309 * 0,2 = 76 462 Kč  

Celkem = 382 309 + 76 462 = 458 771 Kč 

Okna: 11 585 112 * 0,053 = 614 011 Kč 

Likvidace = 614 011 * 0,2 = 122 802 Kč  

Celkem = 614 011 + 122 802 = 736 813 Kč 

Povrch podlah: 11 585 112 * 0,030 = 347 553 Kč 

Likvidace = 347 553 * 0,2 = 69 511 Kč  

Celkem = 347 553 + 69 511 = 417 064 Kč 

Elektroinstalace: 11 585 112 * 0,051 = 590 841 Kč 

Likvidace = 590 841 * 0,2 = 118 168 Kč  

Celkem = 590 841 + 118 168 = 709 009 Kč 

Vnitřní hygienické zařízení vč. WC: 11 585 112 * 0,039 = 451 819 Kč 

Likvidace = 451 819 * 0,2 = 90 364 Kč  

Celkem = 451 819 + 90 364 = 542 183 Kč 
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Vybavení kuchyní 11 585 112 * 0,019 = 220 117 Kč 

Likvidace = 220 117 * 0,2 = 44 023 Kč  

Celkem = 220 117 + 44 023 = 264 140 Kč 

Celkový součet oprav odpovídá částce 4 323 563 Kč 

Po přičtení daně 1,15 % cena investičního záměru činí 4 972 097 Kč 

5.4.3 SWOT analýza 

Konkrétní realizace obnovy brownfieldu vyžaduje řádnou přípravu a zhodnocení 

důležitých faktorů. Nese řadu pozitivních přínosů, také má své slabé stránky, nabízí nové 

příležitosti a představuje určité hrozby. Tyto stránky projektu byly níže shrnuty do SWOT 

analýzy. 

 

Obrázek 49: SWOT analýza (foto autor, 2018) 
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Obrázek 50: Příklad zrekonstruovaného bytového domu obce Jesenice (www.m.jesenice-obec.cz, 2018)  
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6 ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo doplnění, rozšíření a aktualizace brownfieldů 

v databázi COBRAMAN nacházejících se na území města Frýdek-Místek. Cíl se dle mého 

názoru podařilo splnit a bylo zjištěno celkem 19 brownfieldů v tomto území. Toto číslo však 

jistě není konečné. Všechny brownfieldy, v práci uvedené, jsem osobně navštívil a pořídil 

k nim také vlastní fotodokumentaci. Ke každému brownfieldu byla vytvořena COBRAMAN 

karta s podrobnými informacemi o dané lokalitě. Větší část z vybraných brownfieldů je 

tvořena budovami či areály po textilním průmyslu. Vyskytují se zde však i brownfieldy 

sociální, dopravní, po armádě či zemědělské. 

Získané informace o lokalitách také posloužily k tvorbě interaktivní mapy 

v programu ArcGis, na které jsou jednotlivé lokality zaznačeny a u každé z nich je uveden 

stručný popis včetně fotodokumentace. Tato mapa může sloužit ke studijním či jiným 

vhodným účelům. Navrženo bylo i vlastní řešení pro vybraný brownfield včetně SWOT 

analýzy. Konkrétně byl vybrán Obecní bytový dům v Bašce. 

Do budoucna je důležité, aby současné databáze brownfieldů fungovaly a byly 

rozšiřovány a aktualizovány i nadále. Ať už se jedná o ty na celostátní úrovni,  

tak i jednodušší evidence brownfieldů ve městech a obcích. Doufám, že se veřejnost  

o problematiku brownfields začne v budoucnu ještě více zajímat, protože jsou brownfieldy 

součástí snad většiny měst a mnohdy se jejich problematika dotýká i našeho každodenního 

života. Ať už co se působení na životní prostředí, naše zdraví či estetického dojmu týče. 

Výstavba na již využívaných plochách by se měla upřednostňovat před výstavbou  

na zelených loukách, jelikož přírodní bohatství je nesmírně důležité a je potřeba se k němu 

chovat ohleduplně a se značným respektem. Možná tomu bude nápomocná i má diplomová 

práce.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

CABERNET - Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network  

COBRAMAN - Manager Coordinating Brownfield Redevelopment Activities  

ČUZK - Český úřad zeměměřický a katastrální  

ČVUT - České vysoké učení technické  

GIS - Geografický informační systém 

GPS - Globální polohovací systém  

ICT - Informační a komunikační technologie 

PDF - Portable Document Format 

SEKM - Systém evidence kontaminovaných míst  

ÚP - Územní plán  
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