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Anotace 

Tato předložená diplomová práce se zabývá brownfieldy na území města Most. Také 

jejich mapováním, to bylo prováděno na základě zjištěných údajů ze současných databází a 

mého vlastního průzkumu města. V rešeršní části pojednává o základních informacích 

brownfieldů, základními pojmy související s nimi, jejich kategorizací a o dostupné databázi 

brownfieldů. Následující část je praktická a popisuje konkrétní postup při vlastním terénním 

průzkumu a doplňování karet do databáze COBRAMAN. Mimo jiné je také vypracován 

návrh na znovuvyužití vybraného brownfieldu a je vytvořena interaktivní mapa, která může 

do budoucna sloužit jako podklad při rozhodování pro investory. 

 

Klíčová slova:            Most, město, brownfield, databáze, znovuvyužití, COBRAMAN 

 

Summary 

 This thesis is focused on the brownfields in area of the town Most. The thesis includes 

also the mapping which was performed based on the details from existing database and based 

on my own survey through the town. In additional part are listed basic informations about 

the brownfields together with related terms and theirs categorization and finaly available 

database of brownfields. As a next the practical part describe specific procedure of the proper 

field research and guide how to fill in the cards in database COBRAMAN. In addition to 

that there is compiled the proposal for reusing of certain brownfield. Also is created 

interactive map which can be used as the backround for investors. 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Bohužel, když se řekne pojem brownfiled, mnoho lidí nemá vůbec ponětí, o co se jedná. 

V dnešní době by měla být větší prezentace brownfieldů a vůbec představení  

a seznámení brownfieldů lidem. Brownfiledy mohou na lidi působit dvěma pohledy. Mají 

značnou hodnotu v kultuře, historii a průmyslu. Nicméně, také mohou představovat 

znečištění, zátěž pro životní prostředí, místo kde se mohou soustřeďovat skupiny 

vyloučených obyvatel a nebo také dokonce rizika ublížení na zdraví, díky chátrání. 

 Na druhou stranu, brownfieldy jsou taková záchrana naší přírody a zeleně. Díky jejich 

zachování a obnovení se ušetří mnoho zelených ploch, které nebudou muset být zastavěny, 

kvůli výstavbě nových budov. Touto prací bych chtěla přispět k rozšíření informací  

a poznatků o brownfieldech. Také o brownfiledech ve městě Most, které je dá se říci 

považováno za nové město, jelikož starý Most byl zbourán, kvůli těžbě a přesunut na jiné 

místo. Ale i tak se zde dá najít několik brownfiledů. 

Tuto diplomovou práci jsem si vybrala z toho důvodu, že město Most se pro mě na  

5 let stalo studijním městem. I když jsem v Mostě nikdy nebydlela, tak se pro mě stal 

takovým novým domovem a tak bych chtěla přispět ke zlepšení kvality prostředí v tomto 

městě. Tato diplomová práce se zabývá pasportizací a znovuvyužitím brownfields  

na území Mostu a jeho okolí. Práce se skládá z několika částí. V úvodní, tedy rešeršní části 

je nastíněna elementární problematika brownfields, termínu spjatých s pojmem brownfiled, 

kategorizace brownfields a  databáze s brownfieldy. V kapitole metodika a materiál jsem 

dále systematicky popsala úkony, které jsem prováděla při pasportizaci. Pasportizace jako 

samotná začíná výběrem patřičných lokalit na území města Most. Dále jsem provedla terénní 

průzkum, vytvoření interaktivní mapy a naplnění databáze COBRAMAN.  

V kapitole výsledky je celkem 13 brownfieldů, které jsem si vybrala, jsou zde detailně 

popsány a je k nim přidán katastrální výřez a současné fotografie. Zkrácený popis a také 

fotografie jsou uvedeny v tzv. COBRAMAN kartách u každého z objektů. V této kapitole je 

také představena interaktivní mapa. V poslední kapitole je ukázán návrh  

na znovuobnovení Cirkus placu v Mostě. Hlavním cílem této diplomové práce je založení 

databáze COBRAMAN pro město Most. Dílčími cíli jsou: výběr vhodných lokalit  

na území města Most, zařazení do databáze COBRAMAN, terénní průzkum uvedených 

lokalit, vyplnění reportu na stránkách projektu COBRAMAN a tvorba interaktivní mapy.  
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2 REŠERŠNÍ ČÁST 

Tato kapitola se zabývá obecným představením, co to vlastně je brownfields. Dále také 

pojmy, které s brownfields souvisí. Jak se brownfieldy dělí, hlavně tedy dělení dle původu 

vzniku. Je zde zařazena i pasportizace a regenerace brownfields. A poté popis agentury 

CzechInvest, která je pro toto téma velmi důležitá a dále také program Cobraman.  

2.1 Vymezení pojmu brownfield  

Co je to brownfield, nám popisuje spousta druhů definic. Některé z nich tvrdí, že 

brownfieldy se rozumí  nevyužívané, nedostatečně efektivně využívané, zchátralé nebo 

opuštěné objekty, které již nemají své původní využití a hodnotu. Všeobecně lze říci, že 

brownfieldy označujeme skupiny budov, které již ztrácejí nebo ztratily své prvotní funkční 

využívání. Mnohdy jsou tyto objekty kontaminované a objevují se v bezprostřední blízkosti 

obydlí. Konkrétně se tedy jedná například  o krajiny narušené těžbou, areály pro průmyslové 

činnosti, opuštěné zemědělské a vojenské objekty, jako jsou například seníky, kravíny, sila), 

venkovní sídla či kulturní domy (Kadeřábková, Piecha, 2009).  

U nás se nejčastěji aplikuje definice po vzoru evropského projektu nazývaného 

CABERNET (Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network). 

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

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

rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by 

proběhl proces jeho regenerace“ (Doleželová, 2015).    

Tato definice nám popisuje, že brownfield je vlastně nemovitost, konktrétně určitý 

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

užívat. Tyto pozemky, objekty nebo areály bývají chabě využívány, jsou zanedbané  

 a leckdy  i postiženy určitým typem kontaminace. Od doby nevyužívání objektu, se odvíjí 

také stav brownfieldů. Mnohokrát se jedná dokonce i o trosky. Brownfieldy se liší také 

velikostně od malých budov, až po velké areály velkých rozměrů (Kadeřábková, Piecha, 

2009).   

V cizím jazyce, konkrétně v angličtině se pojem brownfield používá v souvislosti 

 s označením „hnědé pole“, neboli ekonomicky nedostatečně efektivní stavby či zrezivělé 

soustavy nevyužívaných objektů,  průmyslové a logistické zóny, obytné nebo komerční  
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a jiné objekty.  V jazyce německém se brownfield označuje výrazem Brachflache, který 

znamená úhor, především v zemědělském pojetí.  Ve francouzském jazyce se brownfieldem 

označuje městský či průmyslový úhor. Rozdílné pojetí má brownfield ve Spojených státech 

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

přítomna (Kadeřábková, Piecha, 2009).  

Ministerstvo průmyslu a obchodu s agenturou CzechInvest brownfield popisuje 

jakožto v současnosti nedostatečně vhodně využívanou nemovitost, která je často zanedbaná 

a v budoucnosti by mohla být vhodně využita v Projektu regenerace zóny nebo rekonstrukce 

objektu. Ministerstvo životního prostředí používá termín „narušené pozemky“ a ministerstvo 

pro místní rozvoj používá termín „deprimující zóny“ (Kadeřábková, Piecha, 2009).  

Legislativní upevnění pojmu brownfield má své plusy i mínusy. Striktní definice je 

používána například u zdanění nevyužívané nemovitosti a v dalších případech.  Příkladem, 

kdy je volnější definice tohoto pojmu výhodná je čerpání dotací pro regeneraci brownfieldů. 

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

Konkrétně například jejich velikost, původní využití, jejich umístění, doba od kdy přestaly 

být využívány, kontaminace a mnohé další (Kadeřábková, Piecha, 2009).  

Brownfieldy jsou někdy velkou přítěží, problémem a překážkou pro další rozvoj měst, 

obcí a někdy i celých regionů, co se udržitelnosti týče. Typické pro brownfieldy jsou značně 

složité majetkoprávní vztahy, zdevastované výrobní či jiné budovy s přítomností toxických 

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

znečištěna půda, povrchové i podzemní vody a stavební objekty. 

V brownfieldech  se mnohdy tvoří nelegální skládky odpadů, někdy i nebezpečných. Riziko 

také představují součásti technologických zařízení, strojů a vybavení či dokonce chemické 

sloučeniny, které zde zbyli. Bezprostřední okolí brownfieldů bývá většinou neobydlené a 

často také nebezpečné (Kadeřábková, Piecha, 2009). 

2.2 Základní pojmy související s brownfields 

Blackfields - jsou lokality s extrémě vysokou kontaminací půdy, povrchových  

a podzemních vod a celkově ohrožují životní prostředí. Kontaminace je zásadní překážkou 

pro další nové využití těchto území (Zamarský a kol., 2011).  
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Území blackfields jsou většinou v havarijním stavu, tyto lokality ohrožují životní prostředí 

i zdraví člověka. V případě, že tpůsobitel škody odvede nezodpovědnou nápravu, jsou 

dekontaminace financovány z veřejných finančních prostředků (Zamarský a kol., 2011).  

Greenfields -  nebo-li zelené plochy, jsou jedním ze základních urbanistických 

pojmů. Tento termín označuje uzemí, které doposud nebylo zastavěno. Jde o ryze přírodní 

plochy. Většinou zahrnuje louky a pole. Greenfields je úplným protikladem brownfields, 

jsou to pozemky, umístěné vetšinou mimo urbanizované území. Poptávka po těchto územích 

stoupá, většinou se nachází na okrajích měst a jejich cena je tím pádem příznivější. Je zde 

vidět určitá spojitost mezi brownfields a greenfields, neboť s nárůstem využívání doposud 

nezastavěných ploch vznikne zase o něco více objektů brownfields (Dávid, 2008).  

Whitefields - jsou areály, které leží ve velmi dobré oblasti a to převážně přímo  

v centru měst. Tyto lokality mají velmi dobré napojení na infrastrukturu a to je jejich velká 

přednost, proto mají velký potenciál pro jejich následující využití. Proces regenerace 

whitefields nemusí být finančně náročný, vysoká je i poptávka po whitefields. Mezi základní 

rysy,  které posuzují whitefields patří historický, ekonomický, sociální, estetický  

a urbanistický potenciál těchto území. Na základě těchto rysů je možné posoudit jejich 

hlediska tohoto dosud nevyužívaného území (Zamarský a kol., 2011).  

Regenerace – Je proces vedoucí k částečné nebo úplné obnově původního stavu 

území, nebo pro něj najít nové využití. Pro území, které 1) plní funkci, pro kterou bylo 

původně určeno (typem výstavby, charakterem využití pozemků ap.); 2) nebylo dostatečně 

udržováno a je zanedbané a/nebo nedosahuje kvalitativních parametrů odpovídajících 

současným požadavkům.  (Zamarský a kol., 2011).  

Rekultivace – Metoda obnovy krajiny, která má vrátit území do původního stavu, 

nejčastěji bývá rekultivováno území postižené těžbou. Rekultivace vždy nemusí nenavracet 

původní funkci území, může se jednat o úplně jiné využití. Může být ignorován původní 

biotop a lze zavést soubor jakýchkoliv rostlin a živočichů, kteří jsou schopni se na daném 

území usadit (Zamarský a kol., 2011).   

Asanace - Je soubor činností či opatření vedoucích k zlepšení životního prostředí, ať 

už v přírodě nebo ve městě, kde má za cíl zlepšení hygienických podmínek. Ve městě se při 

asanaci provádí rozsáhlé stavební úpravy často zahrnující demolici budov a následnou novou 

výstavbu. (Zamarský a kol., 2011).  
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Sanace – Je proces vedoucí k úpravě, či ozdravení mnohdy zdevastované krajiny  

a také k nápravě nepříznivých vlivů (Zamarský a kol., 2011).  

Konverze – Je výraz pro změnu funkce objektu či budovy a jde i o zachování původní 

stavební podstaty (Zamarský a kol., 2011).  

Rekonverze – Je opětná změna, přeměna budov (Zamarský a kol., 2011). 

2.3 Historie brownfields ve světě a u nás 

Brownfieldy existovali v podstatě vždy, když vezmeme v potaz například opuštěné 

hrady nebo také „města duchů“ v USA, která byla postavěna kvůli těžbě a po ukončení zde 

nezůstal nikdo nadále bydlet. Na počátky vzniku brownfieldů měl přechod od průmyslové 

výroby do postindustriální doby značný dopad na využívání území, objektů, staveb. Později 

se hledá nové využití pro objekty či plochy, nebo se tyto objekty také rekultivují. Jedná se 

tedy hlavně  o objekty v oblastech, kde  se koncentruje průmysl. Tento proces lze pozorovat 

od konce 70. let obzvláště na západě Evropy a později také v Evropě východní  

a ve středu Evropy (Kadeřábková, Piecha, 2009).  

O problematice brownfields se  začalo mluvit u nás v České republice ve spojení  

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

dotkla českých průmyslových závodů. Lze říci, že vznik brownfields je důsledkem reakce 

trhu na restrukturalizační tlaky ve společnosti. Řešení tohoto problému soukromý sektor sám 

není schopen zdolat. Brownfields se stávají součástí uzavřeného kruhu, protože pro znovu 

zprovoznění těchto lokalit je potřebný zásah veřejnosti. Tyto nezachovávané, zanedbané, 

poškozené budovy či areály zapříčiňují pokles atraktivity místa či města, zvyšování 

nezaměstnanosti obyvatel, snižování hodnoty majetku obcí a tím i snižování jejich daňových 

příjmů. A investoři nejsou velmi motivováni obnovu financovat, jelikož se případné náklady 

ohromně navýší (Kadeřábková, Piecha, 2009).  

Typickým rysem modernizace ekonomiky pro Českou republiku, který zapříčinil 

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

mimo tradiční podnikatelské plochy. Jde o zřejmou snahu, jak zredukovat vynaložené 

náklady  díky již vybudované technické a sociální infrastruktuře a kvalifikovaných 

pracovníků. Ke konci 90. let dochází k procesu reindustrializace a dezindustrializace jak na 

lokální, tak  také i na úrovni regionální. Tento proces byl skoro synchronizovaný. Značný 
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úpadek spousty velkých a středně velkých firem měla za důsledek restrukturalizace. 

Restrukturalizačními tlaky byl dlouhodobě vystaven průmysl obuvnický, kožedělný, 

keramický a sklářský, strojírenský a elektrotechnický. Výrazně se utlumilo zemědělství  

a ustoupilo se i od určitých forem hospodaření. Důsledkem bylo vytvoření potenciálu pro 

vznik brownfieldů. Rysy, které charakterizují tento jev:   

• rozklad vlastnické struktury nemovitostí  

• spekulace ohledně nemovitostí  

• netransparentnost majetkoprávních vztahů  

• odhalení kontaminace  

• následné zničení budov a technické infrastruktury (Kadeřábková, Piecha, 2009).  

Městský způsob života v poslední době proniká do širší krajiny. Vznikají velkosklady 

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

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

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

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

2013).  

Ke spuštění první vlny brownfieldu v západní Evropě byl prvním impulzem ropný 

šok v roce 1973 a následující kombinace vysoké inflace se stagnací ekonomiky. Impulzem 

ve střední Evropě byl roku 1989 Pád Berlínské zdi. Konkrétní události měly v historii značný 

vliv na vznik některých konkrétních brownfieldů. Jednou z takovýchto událostí byl nástup 

vlády Margaret Thatcherové, díky kterému nastal důsledek útlumu těžby v Británii. Jako 

dalším příkladem pro tyto události je odchod amerických a ruských vojsk z německých zemí. 

Mnoho průmyslových odvětví však upadalo postupně, protože se dřívější vlády snažily o 

udržení zaměstnanosti a těchto odvětví při životě. Bylo tomu tak například u průmyslu 

textilního, který upadal už od 50. let 20. století, dále pak hornictví a hutnictví. Udržovat stav 

o poznání déle se podařilo socialistickým zemím, díky použití centrálně plánovaného 

hospodářství (Kadeřábková, Piecha, 2009).  

Již v 70. letech 20. století v průmyslových zemích západní Evropy existovaly 

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

které byly mimo jiné ve spojení s centrálně plánovanými regionálními politikami. 
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Lokalizace nových podniků s vazbou na regionální metropole  a napojení na silniční dopravu 

způsobila útlum starého průmyslu. V první řadě byly regenerovány průmyslové brownfieldy. 

U těchto brownfieldů hodnotu představovala leckdy pouze hodnota pozemku, poněvadž byly 

brownfieldy značně zdevastovány. Sem tam byla kvůli nákladům  

na demolici a odstranění následku původního využití hodnota i záporná. Toto bývalo 

většinou pravidlem u brownfieldů po těžební činnosti, nebo pozůstalých plochách  

po průmyslu ve velkých městech. Jestliže se tyto nemovitosti nacházely v centrech měst, 

měly zpravidla vysokou hodnotu v tom případě, pokud se daly využít pro novou úlohu. Tyto 

potenciálně rozvojové brownfieldy čekaly na náležitou situaci s nemovitostmi  

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

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

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

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

a upadající bydlení a ekonomické aktivity na špatné úrovni. Druhá generace regenerací, která 

se zaměřovala na městská problémová území, vyžadovala na rozdíl od první generace 

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

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

2.4 Kategorizace brownfields 

Základní kategorizace brownfieldů je rozdělení do tří kategorií označených písmenem 

A, B, C podle rozvojového potenciálu. Kategorizace je založena evropským projektem 

CABERNET. Tato kategorizace je všeobecně používaná, neboť znázorňuje poměr 

vynaložených nákladů na regeneraci vůči hodnotě nemovitosti do budoucna.  

V daných kategoriích je brána v potaz jak nynejší stav brownfieldu, tak i jeho lokalizace. 

Abychom byli schopni brownfieldy do jednotlivých kategorií správně zařadit, je potřeba znát 

mimo nynějšího stavu i stav brownfieldu v budoucnosti a jeho  budoucí využití. Bez toho 

bychom totiž nemohli určit výši nákladů, které budou potřeba použít na regeneraci 

(Doleželová, 2015).   

a) Samorozvojové brownfieldy – regenerace těchto typů brownfieldů  je uskutečňována 

v sounáležitosti s tržními podmínkami bez nutnosti podpory veřejných financí (Doleželová, 

2015).  
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b) Potenciálně rozvojové brownfieldy – na regeneraci tohoto typu brownfieldů  je 

vyžadována určitá forma podpory veřejnosti, ba i nepřímá, jelikož se zrealizování těchto 

projektů hýbe na hranici ziskovosti, a to je pro investory velice rizikové (Doleželová, 2015).  

c) Nerozvojové brownfieldy – regenerace těchto brownfieldů je vždy prováděná  

z veřejných prostředků a je ztrátová, obvykle je regenerace prováděna přímo veřejným 

sektorem, a to z toho důvodu, že veřejnost má zájem o ochranu životního prostředí.  O tyto 

brownfieldy soukromí investoři nemají zájem, protože ani po dané regeneraci vynaložené 

náklady nezajistí, že hodnota nemovitosti poroste. Pro veřejnou správu, se však do budoucna 

tyto investice mohou vyplatit, avšak v tom případě zda se stanou pozemky například státní 

územní rezervou (Doleželová, 2015).  

Určitými studiemi občas bývá zakládána i kategorie D, která představuje 

brownfieldy, pro které nejsou potřebné žádné náklady, a to vůči budoucí hodnotě 

brownfieldu. O regeneraci brownfieldu se v tomto případě může postarat i přírodní sukcese, 

a to znamená například, že se to zbortí se samo (Doleželová, 2015).  

Ve Spojených státech amerických je procentní rozdělení do jednotlivých kategorií 

velmi rozdílné. Pro hodnocení a výběr projektů, které slouží k veřejné podpoře je 

kategorizace lokalit brownfieldů důležitá U nás jsou často podporovány brownfieldy  

z kategorie A, protože jsou žadateli včas k dispozici.  (Doleželová, 2015).  

Většina projektů, na které byly použity dotace, neměla komerční účel. Dotace byly 

poskytovány na podporu podnikání či obecně prospěšné stavby a z toho důvodu nebyl brán 

rozvojový potenciál v potaz. Jestliže se bude rozhodovat o finanční podpoře těchto 

komerčních projektů, tak se poté vyskytuje možnost omezení dotací na takzvané funding 

gap. Jde o mezeru v nákladech, která představuje rozdíl mezi náklady na určitý projekt  

a cenou při prodeji. Další variantou jsou dotace na práce, které jsou zapotřebí při regeneraci 

brownfieldů a činí  tak regeneraci brownfieldů nekonkurenceschopnou  

s projekty zaměřenými na greenfieldy. Jde o dotace sanačních prací (Doleželová, 2015). 

2.4.1 Dělení brownfields 

Ve většině případů jsou pro další rozvoj obcí či měst nemovitosti brownfields 

problémem, protože některé brownfieldy jsou v soukromém vlastnictví. Majitelé takovýchto 

objektů nedbají na jejich údržbu či na jejich následné využití, a z toho důvodu se tyto areály 
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či budovy stávají terčem černých skládek. V oblastech technologického  

a strojního vybavení bývají převážně chemické nebezpečné látky, které na tomto místě byly 

dříve používány a tím pádem mohou ohrozit člověka na  zdraví. Budovy brownfieldů  a také 

jejich blízké okolí, jsou převážně neobydleny a bývají většinou nebezpečné, mohou se 

hroutit.  

Vojvodíková (2014) rozdělila brownfieldy do pěti skupin:  

• Plochy nebo objekty, které jsou spjaty s minulým s využitím  

• jsou nevyužívané a opuštěné  

• mají problémy s kontaminací  

• jsou většinou v intravilánech  

• plochy, které pro následné budoucí využití vyžadují zájem vlastníků a pomoc ve 

formě financování 

2.4.2 Dělení z hlediska původu vzniku brownfields 

Rozdělení brownfieldů podle původu vzniku souvisí s jeho původním využitím  

a zaměřuje se také na budoucí využití. Poptávka po znovuobnovení původního využití 

objektů je velmi malá, proto mnoho zemědělských, armádních nebo drážních objektů 

změnilo svůj původní účel na občanskou vybavenost. Dle Kadeřábkové a Piechy (2009), 

jsou tato území rozdělená do šesti skupin.  

Nevyužívané objekty ozbrojených složek  

Po odchodu sovětských vojsk z České republiky vznikly na našem území tyto 

brownfieldy.  Po armádě zde zůstalo hodně zdevastovaných a neobydlených domů. Dále je  

s tímto typem spjato i zrušení vojenských posádek Armády České republiky.  
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Nevyužívané zemědělské objekty  

V roce 1989 došlo k napravení vlastnických vztahů k půde a snížení produkce  

a z tohoto důvodu vzniklo mnoho brownfieldů v této skupině. 

Nevyužívané objekty Českých drah a Správy železniční dopravní cesty  

Objekty ve vlastnictví Českých drah a Správy železničních dopravních cest, nejsou 

dodnes ohodnoceny a zinventarizovány. A z důvodu nedostačujících financí je dnes mnoho 

objektů buď v havarijním stavu a nebo neudržována. A z tohoto důvodu je většina z nich 

navrhnuta k demolici.   

Nevyužívané průmyslové zóny v urbanizovaném území  

Díky zásadním změnám v českém průmyslu vznikl právě tento typ brownfieldů. 

Česká republika ustoupila od těžkého průmyslu a začala směřovat na výrobu 

telekomunikace, spotřebního zboží, automobilů, aj. 

Nevyužívané administrativní objekty   

Pokud neměly obce či města dostatek financí, ať už na údržbu, nebo jejich provoz, 

tak se jedná právě o tyto budovy. Tyto budovy nejsou však potencionálními kupci velmi 

často vyhledávány. Do této skupiny spadají i objekty, které vznikají díky rychle probíhajícím 

změnám  ve strukturálním uspořádání.  

Pozůstatky ukončené důlní činnosti těžby nerostných surovin  

Snaha o rekonvalescenci těchto důlních objektů, nebo jejich začlenění zpět do 

okolního prostředí probíhá velice pomalu a proces je zdlouhavý. A to z důvodu finanční 

náročnost na obnovu území a také dlouhý proces na obnovu ekosystémů. 

2.5 Pasportizace brownfields 

Za pomocí pasportizace může každý vlastník získat podstatné základní informace, 

kterými jsou například: míra zanedbanosti v peněžním vyjádření i měrných jednotkách, 

optimální potřeba údržby, optimální potřeba oprav během roku dle jednotlivých 

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

návrh na demolici, modernizaci či rekonstrukci. Přispívá významným způsobem  

k maximální efektivnosti a hospodaření při provozu a správě  majetku, pokud je však dobře 
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aplikovaná. Pasportizace je podstatou technicky doloženého popisu stavebně-technického 

stavu nemovitostí  (Vojvodíková, 2014).  

V případě, že pojednáváme o problematice týkající se brownfieldů můžeme použít 

pasportizaci hned  ve dvou případech. V prvním případě a to na počátku, ve fázi před 

revitalizací, když potřebujeme zjistit jednotnou představu o skutečném stavebně technickém 

stavu nemovitosti. A v druhém případě a to ve fázi exploatační, kde pořizujeme přehled a 

evidenci majetku, který pak lze  aplikovat jako podklad pro strategické plánování možného 

rozvoje (Vojvodíková, 2014).  

Pasportizace obsahuje data, která jsou uspořádaná v tabulkách, zjednodušená 

výkresová dokumentace a informace o objektu. Obsah pasportizace není přímo upraven 

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

je dostatečně přehledná a obsahuje informace a data, potřebná pro uživatele. Jednotnou 

strukturu a přehlednost pasportizace je potřeba zachovat, aby byla značně srozumitelná 

(Vojvodíková, 2014). 

2.6 Regenerace brownfields 

Regenerace brownfields zahrnuje především regeneraci objektů a ploch, které již 

nejsou využívány, ale naskytuje se možnost je opět využívat. Jelikož jsou budovy  

v některých případech ve velmi špatném stavu, nebo mají ekologickou zátěž, tak snaha  

o znovuobnovení neni vždy reálná. V takovýchto případech je regenerace území rozdělena 

na dvě fáze. V první fázi probíhá vyčištění území, a to do stavu zelené plochy, probíhá tedy 

takzvaná rekultivace. V druhé fázi, a to obnovovací  dochází k přivádění objektů do stavu, 

aby mohli být efektivně využívány. Převážně dochází  ke kombinaci těchto dvou metod 

(www.czechinvest.org).  

Regenerace brownfieldů je většinou komplikovaný proces. Mnohdy se zabývá starými 

průmyslovými budovami, které jsou důkazem kulturního dědictví, s takovými památkami  

se musí zacházet nadmíru opatrně (Nový et al., 2004).  

2.7 Národní databáze brownfieldů agentury CzechInvest 

CzechInvest se problematikou brownfields zabývá nejvíce. Zabývá se touto 

problematikou již od roku 2005. Tato agentura funguje pro podporu podnikání a investic, 
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jedná se o státní příspěvkovou organizaci Ministerstva průmyslu a obchodu v České 

republice. Po roce 2000 se v České republice velice rozšířil zájem investorů ze zahraničí. 

Agentura CzechInvest začala fungovat, protože trh nemovitostí nebyl na tuto skutečnost 

připraven. Kvůli mnoha nevyužívaným halám a výrobním areálům především  v Ústeckém 

a Moravskoslezském regionu. CzechInvest založil databázi těchto nevyužívaných míst  

a začal přemýšlet o jejich následném využití. Postupem času se naskytovaly různé překážky 

a problémy. Na popud těchto překážek zorganizovala agentura přípravu Národní strategie 

brownfieldů a poté vyhledávací studii pro lokalizaci brownfieldů (Doleželová, 2015).   

Jedním z hlavních úkolů agentury CzechInvest je podpora středních a malých 

podnikatelů  a získávání investic z oblasti průmyslu. Dalším úkolem je uvádění České 

republiky  v zahraničí jako vhodnou oblast pro umístění mobilních investic. Služby,  které 

agentura poskytuje, napomáhají českým podnikatelům i domácím firmám, ale také  

i podnikatelům zahraničním podnikatelům (www.czechinvest.org).   

Nejprve v letech 2005-2007 agentura zpracovala Vyhledávací studii brownfieldů ve 

spolupráci s jednotlivými kraji. Vyhledávací studie lokalizovala přibližně 2 000 míst, při 

výběru těchto lokalit byla kritériem velikost větší než 2 ha a  území zastavěné minimálně 

500 m2. Národní strategie regenerace brownfieldů navazuje na Vyhledávací studii. Jejím 

hlavním úkolem bylo vytvoření databáze brownfields přístupné pro veřejnost. Dalším cílem 

agentury bylo vytvoření časové osy a konkrétních vizí pro regeneraci brownfieldů  

v letech 2016–2020 (www.czechinvest.org).   

Národní strategie regenerace brownfieldů má cíl, a to je přeměna objektů  na 

ekonomicky produktivní celky a ekologicky a sociálně zdravá území. Jde hlavně tedy  

o revitalizaci pozemků na úrovni greenfieldů, nebo na přeměnu využití budov občanské 

vybavenosti. Dlouhodobým cílem této strategie je pokles počtu brownfieldů a tím dojde  

i k zmenšení záborů zemědělské půdy pro eventuální výstavbu (www.czechinvest.org).  

Agentura CzechInvest se také zaobírá mapováním vhodných oblastí  pro následnou 

realizaci projektů v jednotlivých krajích České republiky, tím pádem vytváří Národní 

databázi brownfieldů. Databáze ukazuje vhodné lokality k investici zahraničních, ale  

i domácích investorů. Vytvořený seznam lokalit je veřejně dostupný na internetových 

stránkách agentury  a většina objektů je nabízena k pronájmu či prodeji 

(www.czechinvest.org).  
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Národní databáze brownfieldů poskytuje:  

• Přehled jednotlivých brownfieldů na území České republiky  

• Podklady pro urychlení regenerace území  

• Výběr případných lokalit pro realizaci projektu  

• Seznam objektů se státní dotací  

• Podklady pro studijní účely (www.czechinvest.org). 

2.8 Projekt Cobraman 

Projekt Cobraman je projekt Evropské Unie, který je realizován za pomoci operačního 

programu CENTRAL EUROPE, spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální 

rozvoj (EFRR). Název projektu je zkratkou „Manager Coordinating Brownfield 

Redevelopment Activities“ neboli „Manažer koordinující aktivity pro znovuvyužítí 

brownfieldů“. Náprava brownfieldů se bude u nových členů EU dostávat do většího 

podvědomí a bude také vyžadovat vysoké investice. Revitalizace brownfieldů je komplexní 

a dlouhodobý proces, který zahrnuje širokou škálu různých speciálních disciplín, zájmových 

skupin a politických aktérů (cobraman.vsb.cz).  

Partneři projektu  

• Česká republika  

• Polsko 

• Německo  

• Itálie 

• Slovinsko (cobraman.vsb.cz). 

2.8.1 Cíle projektu Cobraman 

Cílem projektu je přispět k regeneraci brownfieldů ve městech Evropské Unie, která se 

tohoto projektu zúčastní. Zvýšení efektivity by mělo zajistit rozvoj regionů a měst, zvýšení 

zaměstnanosti a zlepšení kvality životního prostředí  a jeho hlavním cílem je sjednotit 

veřejné orgány a akademiky ke spolupráci  v dané problematice brownfields. Částečným 

cílem bylo vytvoření studijního programu Evropská škola pro znovuvyužití brownfield, 
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jelikož ve střední Evropě do této doby neexistoval žádný takový program. Díky tomuto 

vzdělávacímu programu by mělo být dostatek tzv. brownfield managerů (cobraman.vsb.cz).  
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3 MATERÍÁL A METODIKA 

Tato kapitola se zabývá postupy a praktikami, které byli použity při vypracování práce 

a odráží konkrétní metody řešení dílčích cílů práce. 

3.1 Historie města Most 

Staré, dříve královské, město Most, z něhož bohužel do dnešní doby zbyla prakticky 

jen část zvaná Zahražany, která se nachází pod vrchem Hněvín a její nejbližší okolí, se 

rozprostíralo mezi úpatím Zámeckého vrchu Hněvína a řekou Bílinou, takřka uprostřed 

stejnojmenného okresu. Je jasné, že se jeho půdorys  v průběhu staletí  pozměňoval  

a rozšiřoval, zejména severovýchodním a jihovýchodním směrem. Město získalo své jméno 

pravděpodobně od mostu, vedoucího přes bažinatou oblast v jeho okolí. V minulosti mělo 

různé názvy: Gnewin Mozt, Gnevinmost, latinsky Pons (případně Pons Gnewyn), německy 

pak Pruks, Bruck, Brüx (Petržilka, 2014). 

Oblast pod vrchem Hněvín byla osídlena už v dobách mladší doby kamenné šiřiteli 

kultury s lineární i vypíchanou keramikou (5500 - 4200 př. n. 1.). V pozdní době kamenné 

(4000 - 2000 př. n. 1.) se na jeho území usídlili lidé např. s kulturou řivnáčskou, kulturou 

jordanovskou, kulturou se šňůrovou keramikou či kulturou nálevkovitých pohárů. 

Netradiční  nejsou ani objevy ze starší, střední i mladší doby bronzové (2000 - 900 př. n. 1., 

kultura únětická, mohylová a knovízská). I pozůstatky osídlení ze starší a mladší doby 

železné (cca 700 - 50 př. n. 1.) a doby římské (cca 50 př. n. 1. - 376 n. 1.) byly nalezeny  

v okolí města Most (Petržilka, 2014) 

Pokud pomineme citovaný úryvek z Kosmovy kroniky z 12. století, týkající se 

neslavného konce tažení saského vévody v roce 1040 u "Hněvina mostu nad řekou Bílinou", 

tak první písemná zpráva o Mostu pochází z roku 1207. V roce 1227 odkázal Kojata z rodu 

Hrabišiců Hněvin Most zderazskému klášteru, jelikož byl bezdětný. V té době byl Most však 

již tržní osadou. V roce 1238 odkázal stejnému klášteru Kojatův bratr Všebor spolu s dalšími 

lokalitami i Ves Sv. Václava (pozdější mostecká čtvrť), tržní osadu, která se nacházela 

levobřeží řeky Bíliny. Existuje také hypotéza, že Ves Sv. Václava,  

o které se před tímto rokem neobjevuje žádná zmínka, ve skutečnosti mohla představovat 

Kojatovu osadu Hněvin Most a královské město Most formující se až teprve kolem roku 
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1238 na hospodářsky a strategicky významnějším pravém břehu Bíliny skutečně převzalo 

část jejího názvu a Ves Sv. Václava byla pak pojmenována podle zde stojícího kostela 

(Petržilka, 2014). 

Královský hrad Landeswarte byl do roku 1248 vystavěn nad městem, v roce 1257 jsou 

poprvé zmíněny hradby a farní kostel. Předcházející vývoj završilo velké královské 

privilegium krále Přemysla Otakara II. z roku 1273, kterým bylo Mostu mimo jiné dáno 

právo nuceného skladu, právo mílové a právo na dlužníky. Význam města podtrhovala 

skutečnost, že zde  fungovala i mincovna v poslední čtvrtině 13. století. Privilegium krále 

Přemysla Otakara II. potvrdili a významně rozšířili i další panovníci, mimo jiné roku 1327 

Jan Lucemburský, 1370 Karel IV., 1420 Zikmund, 1462 Jiří Poděbradský, 1515 Vladislav 

Jagellonský a další (Petržilka, 2014). 

Od roku 1283 byl panovníky královský hrad často zastavován, teprve až jej v roce 

1595 císař Rudolf II. i s velkým majetkem v podobě vsí v blízkém i ve vzdálenějším okolí 

prodal městu Mostu, které učinilo nedaleké Kopisty centrem své pozemkové državy.  

Po třicetileté válce byl na žádost měšťanů v letech 1651 - 1653 zbourán (Petržilka, 2014). 

Ve městě se život vždy postupně obnovil, i přes časté požáry, z nichž největší byl  

v roce 1515. V roce 1517 až 1594 byl vystavěn kostel Nanebevzetí Panny Marie, kolem roku 

1553 byla postavěna renesanční radnice (která byla zbořena roku 1881), v letech 1600 až 

1602 byla severně od něj postavena zvonice a jiné. Obzvláště v první polovině 18 století, 

kdy se ve městě stabilizovali hospodářské poměry, byly zahájeny rozsáhlé přestavby. V roce 

1726 se dokončilo průčelí klášterního kostela minoritu, zdevastovaného předchozím 

požárem, poté v roce 1723 byla dostavěna budova lazaretu u kostela  

sv. Ducha, kostel Narození Panny Marie,  součást klášteru magdalenite, byl do roku 1774 

pozdně barokně přestavěn. Město se poté postupně rozrůstalo ve tři náměstí, která byla 

obklopena sítí ulic. Půdorys města Most, který byl obohacen snad jen začínající zástavbou 

na tzv. Pražském a Teplickém předměstí, se vlastně až do roku 1848, kdy ztratil Most status 

královského města,  příliš nezměnil (Petržilka, 2014). 

V roce 1651 bylo v Mostě napočítáno celkem 407 obyvatel. Třicetiletá válka město 

velmi zdevastovala a po jejím skončení zde zbylo pouze jen 36 obydlených domů. Mimo 

jiné pro svou nekatolickou víru musela město opustit řada významných měšťanů. V roce 

1757 je pro Most uváděno 355 hospodářů,  kteří představují vlastníky půdy, k nimž je 
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nezbytné připočítat blíže nezjistitelný počet řemeslníků, jako například jedenáct pekařů, 

čtrnáct ševců, deset soukeníků, devět zedníků, šest tesařů a dalších. A také jejich rodinných 

příslušníků (Petržilka, 2014). 

V roce 1843 mělo město 487 domů a v nichž žilo 3 378 obyvatel, v roce 1869 to bylo 

539 domů a 6 308 obyvatel. V důsledku výstavby mnoha dolů v okolí města, jako byl 

například důl  Jan roku 1870, důl Kaisergrube roku 1880, důl Julius I roku 1875, důl  Julius 

II roku 1878 či roku 1900  důl Eugen a Richard, pozdější Ležáky, jakož i průmyslových 

podniků a lihovaru, došlo  na začátku druhé poloviny19. století ke zvýšené potřebě 

pracovních sil. Velmi rychle  rostl počet obyvatel, v roce 1890 to bylo 14 894, v roce 1930 

již 28 212 osob, což bylo více, než v roce 1950, kdy jich bylo 25 165, kdy již probíhala 

výstavba tzv. nového Mostu (Petržilka, 2014). 

V Mostě se vyskytovala řada významných památek, z nichž zde zbyl snad už jen 

zmíněný pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, původně gotický kostel ze 14. 

století, s velmi cenným vnitřním vybavením. Dále zde byl např. bývalý klášter minoritů  

s kostelem sv. Františka Serafinského, původně gotický klášter, po roce 1639 raně barokně 

přestavovaný a po požáru v roce 1723 obnovovaný s přestávkami až do roku 1785 nebo 

bývalý klášter kapucínů s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, který vznikal současně  

s kostelem a rozšířen byl v roce 1653 (Petržilka, 2014). 

V Mostě, přesněji řečeno v dřívější Vsi Sv. Václava či Taschenbergu, se nacházel ale 

i starší, původně románský kostel sv. Václava, který byl raně barokně přestavěn po polovině 

17. století a restaurován v roce 1929, k tomuto kostelu patřila také komenda  

a lazaret křížovníků s červenou hvězdou. K významným sakrálním památkám patřil také 

původně dřevěný pozdně gotický hřbitovní kostel sv. Anny, který byl přestavěn roku 1610 

až 1612 a již zmíněný zbarokizovaný klášterní kostel Narození Panny Marie či Sedmi radostí 

Panny Marie, který patřil původně magdalenitkám a v roce 1783 byl předán piaristům 

(Petržilka, 2014). 

 

Většina ze vzácných architektonických památek zanikla při likvidaci Mostu.  

Na původním místě, bývalém Pražském předměstí, zůstal pouze gotický kostelík  

sv. Ducha, který byl původně z poloviny 14. století, k němuž patří i barokní lazaret. Kousek 

opodál byl k nim přemístěn v roce 1975 pozdně gotický děkanský kostel Nanebevzetí Panny 
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Marie. Jedinečný přesun se uskutečnil po obloukové dráze dlouhé více jak 840 metrů 

(Petržilka, 2014). 

Zachován byl pro budoucí generace například i morový sloup sv. Anny od známého 

sochaře J. P. de Toscano z roku 1681 a soubor plastik z atiky kostela minoritu, které byly 

umístěny do areálu přesunutého děkanského kostela. Sochy čtyř Živlů od M. J. Brokoffa , 

nebo kašna se sochou lva a městským znakem z 1. poloviny 18. století, ty byly umístěny do 

nové části Mostu. Sousoší sv. Jana Nepomuckého od J. A. Dietze kolem roku 1720  

a mariánský sloup byly nově přeloženy do Vtelna (Petržilka, 2014). 

Veškeré části  historického města Most, kromě části nazývané Zahražany, byly 

zlikvidovány v důsledku těžby uhlí lomem Most, k. p. Doly Ležáky Most a to v letech 1967 

až 1982 (Petržilka, 2014). 

3.2 Základní charakteristika města Mostu 

Město Most se nachází v severozápadní části České republiky, ve střední části 

Ústeckého kraje, v jižní části okresu Most, mezi Krušnými horami a Českým středohořím. 

Převážnou část území Mostecka pokrývá mostecká kotlina v podobě mostecké pánve, pouze 

jihovýchodní část připadá do chráněné krajinné oblasti Českého středohoří, které  

v jihozápadní části přechází v Žateckou plošinu. Most sousedí s pěti správními obvody 

Ústeckého kraje – Bílina (východ), Litvínov (severozápad), Louny (jihovýchod), Chomutov 

(západ), Žatec (jihozápad). Rozloha města je 8 694 ha, město má 64 907 obyvatel k roku 

2018. Most je administrativně rozdělen do osmi částí obce – Rudolice, Komořany, Souš, 

Starý Most, Most, Vtelno,Čepirohy a velebudice. Územně je město rozčleněno na 18 

katastrálních území (www-město-most.cz). 

3.2.1 Obyvatelstvo 

Město Most má rozlohu 8 694 ha a k roku 2018 žilo ve městě 64 907 obyvatel. Na 

vývoj počtu obyvatel v Mostě měli vliv dva zásadní zlomy. Prvním z nich byl nárůst počtu 

obyvatel, který  způsobil rozmach hornictví v 70. - 80. letech minulého století, kdy se do 

mosteckého regionu hromadně stěhovali horníci za pracovními místy (www-město-

most.cz). 
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Od počátku devadesátých let docházelo naopak k poklesu počtu obyvatel, který však 

nebyl tak rychlý, jako byl velký nárůst obyvatel v 70. a 80. letech. Mohl za to však útlum 

těžby a taktéž vzrůst automatizované výroby v Chemopetrolu, toto mělo také za následek 

dramatické zvýšení nezaměstnanosti, která se spolu s environmentálním uvědoměním 

obyvatel podepisuje na odlivu trvale žijících obyvatel až do současnosti (www-město-

most.cz). 

Dlouhodobé úzké zaměření regionu chemický průmysl a  na těžbu uhlí, mělo dopad 

na to, že v mosteckém regionu je specifická vzdělanostní struktura obyvatel. Podíl 

středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných obyvatel je o 14,1% nižší než v ČR a kopíruje 

situaci v Ústeckém kraji. Vysoký je zde podíl obyvatel se základním vzděláním, a to 

několikanásobně vyšší než v ČR. Lidé se základním vzděláním tvoří také 45% uchazečů  

o zaměstnání v Mostě  (www-město-most.cz).  

Věkový průměr v roce 2018 byl 41,94 let. Věkovou strukturu mosteckého 

obyvatelstva lze charakterizovat jako kladnou, v Mostě připadá na 100 dětí ve věku 0 – 14 

let cca 98 osob starších 65 let. Procento osob starších 60 let se sice od posledního sčítání lidu 

v roce 2001 zvýšilo jen o 4%, a však při dnešním trendu nízké porodnosti a zvyšující se 

naději dožití, může nárůst být i nadále očekáván (www-město-most.cz). 

V Mostě je hustota zalidnění cca 771 obyvatel na 1 km². Když se do celkové plochy 

nezapočítají vodní plochy a průmyslové oblasti, tak se hustota obyvatel zvýší k hodnotě  

3 175 obyvatel na 1 km². Výsluní je sídliště s největší hustotou obyvatel, kde v době sčítání 

lidu žilo 11 092 obyvatel. Naopak v samotném centru města je nedostatek trvale žijících 

obyvatel. Typická pro město je vysoká koncentrace obyvatel zejména do panelových sídlišť 

a tím je významně snížena atraktivita bydlení v těchto lokalitách (www-město-most.cz). 

3.2.2 Dopravní infrastruktura 

Silnice první třídy tvořící silniční síť Mostecka jsou:  

• I/13   Karlovy Vary – Chomutov - Most – Ústí nad Labem – Liberec – Frýdlant   

– Habartice / Polsko, č. 15 (Most – Lovosice – Litoměřice – Zahrádky)   

• I/15  Ústí nad Labem – Lovosice – Most   

• I/27   Dubí – Most – Žatec – Plzeň – Železná Ruda (SRN)   
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• I/28   Bělušice – Louny  

Silnice I/13 poskytuje napojení na dálnici D8 a silnici I/7 a tím napojení na Prahu. 

Silnice I/27 je významnou dráhou, která spojuje hraniční přechody s Německem v severní a 

jihozápadní části České republiky. Silnice I/15 a I/28 spojují regionální centra. Technická 

úroveň silniční sítě je v některých částech nedostatečná, hlavně tedy pak v úsecích sítí  

s nadlimitní zátěží tranzitní dopravou. Dochází ke snížení a vzniku nerovností na 

komunikacích vystavěných na rekultivovaných plochách (www-město-most.cz). 

Železniční síť je tvořena celostátní tratí č. 130 Ústí nad Labem – Chomutov, která je 

součástí podkrušnohorského dopravního koridoru, dále také regionální tratí č. 135 Most – 

Louka u Litvínova, č. 126 Most – Louny a č. 113 Most – Obrnice – Lovosice, na níž není 

provozována v současné době osobní přeprava. A také celostátní trať č. 123 Most – Obrnice 

– Žatec, na kterou navazuje trať č. 160 do Plzně (www-město-most.cz). 

Do dopravní infrastruktury lze také započítat cyklotrasy, kterých se ve městě nachází 

celkem 9 lehkých, krátkých cyklotras – tři v centru města, čtyři v odpočinkové oblasti města, 

a to na Resslu a  dvě další v blízkosti vodní nádrže Matylda. Nachází se zde také i cyklotrasa 

nadregionálního významu, která spojuje města Most a Doksy a která by  

v budoucnu měla být propojena až do německého města Chemnitz (www-město-most.cz). 

Městskou hromadnou dopravu zajišťuje společnost Dopravní podnik Měst Mostu a 

Litvínova, a.s. Most má v současné době 16 autobusových linek a  4 tramvajové linky. 

Autobusové linky MHD spojují také i okolní obce, jako jsou Českých Zlatníky, Obrnice, 

Korozluky, Havraň a průmyslové zóny Joseph u Žatce. Avšak například spojení do města 

Bíliny či Jirkova stále není dostupné. Snahou města je zpřístupňovat městskou hromadnou 

dopravu tělesně postiženým občanům. A tak se od roku 2003 zakoupilo 28 nízkopodlažních 

ekologických autobusů a 6 nízkopodlažních tramvají. V roce 1992 byla zahájena plynofikace 

autobusů, to znamená jejich přebudování na pohon zkapalněným LPG, hlavně tedy kvůli 

snížení výdajů na dopravu. Tato plynofikace byla ukončena již  

v roce 1999 a bylo předěláno 89 autobusů (www-město-most.cz). 

3.2.3 Cestovní ruch 

Cestovnímu ruchu v Mostě  neprospívá jeho dlouhodobá „image“ těžebního  

a průmyslového regionu. I přesto má město Most v mnoha oblastech cestovního ruchu 
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turistům co nabídnout, ale také i v oblasti "průmyslové turistiky" například uhelné safari 

nebo návštěva Podkrušnohorského technického muzea. Na zregenerovaných plochách byly 

doposud vybudovány turistické cíle nadregionálního významu (www-město-most.cz). 

Nejznámější je Jezero Most, které vznikalo postupným napouštěním na místě, kde 

stálo staré město Most. Bude jedním z největších jezer v České republice a zároveň jezerem 

nejhlubším. V okolí jezera se plánuje výstavba cyklostezek, komunikace Most - Braňany a 

na pobřeží jezera se vybuduje přístav plachetních sportů, pláže a pobřežní korzo. Pro 

veřejnost by se mělo jezero otevřít v roce 2019, otevření se opozdilo kvůli opožděné 

výstavbě oddychové pobřežní zóny s pláží, přístupových cest a propojovacích inženýrských 

sítí (www-město-most.cz). 

Po rekonstrukci v roce 1995 získal Autodrom v Mostě mezinárodní renomé. Hlavní 

sportovní program zde probíhá od března do října. Kromě motoristických, automobilových 

a truckových závodů nabízí Autodrom doplňkové programy s kulturními a společenskými 

akcemi, jako je například škola smyku, různé koncerty či prezentační dny společností  

(www-město-most.cz). 

Mostecký hipodrom je zařízení sezónní, hlavní sezóna je od dubna až do listopadu. 

Hipodrom pořádá pravidelné dostihové závody (6 hlavních dostihů za sezónu), dále také 

parkurové závody a různé kulturní akce. Hipodrom patří mezi významná závodiště v České 

republice. V roce 2008 byla vybudována in-line dráha kolem dostihového závodiště, která 

splňuje parametry dle požadavků asociace in-line bruslařů a tudíž se zde mohou pořádat 

závody. Ročně navštíví Hipodrom přes jedno sto tisíc návštěvníků. Aerodrom pořádá 

celostátní, ale i mezinárodní závody v motorovém i bezmotorovém létání a parašutismu 

(www-město-most.cz). 

Za národní kulturní památku od roku 2011 je považován Kostel Nanebevzetí Panny 

Marie. Je jedinečný díky jeho přesunu, který se uskutečnil v roce 1975. Byl přesunut  

o 841,1 m na místo, které nebylo postiženo těžbou uhlí z místa, kde se nacházel starý Most. 

Pro oblast cestovního ruchu je významný i trend znovuoživení tradic vinařství v tomto 

regionu, který by navazoval na více než tisíciletou tradici pěstování vinné révy na svazích 

kopců Českého středohoří.  Vinice na území města jsou nejvýše položené vinice  

v republice. V současnosti je největším výrobcem vín z vlastních hroznů v Čechách 



Bc.Michaela Knapová- Pasportizace a znovuvyužití brownfields na území Most 

2019  22 

 

společnost, která vznikla v roce 2001, a je to společnost České vinařství Chrámce, s.r.o. 

(www-město-most.cz). 

Město Most nabízí dále jako možnost cestovního ruchu návštěvu Aquadromu, který nabízí 

koupání v několika krytých a třech otevřených bazénech, tobogány, fitness, saunu, solária, 

minigolf a několik sportovních hřišť. Koupání v přírodních nádržích nabízí zregenerované 

sportovně rekreační areály Benedikt a Matylda (www-město-most.cz). 

3.3 Výběr vhodných lokalit na území města Most a jejich zařazení do 

databáze Cobraman 

Ve měste Most není velké množství brownfieldů, lépe řečeno brownfieldů, které jsou 

známé. Prvním mým krokem bylo zjišťování informací na stránkách CzechInvestu a 

například na těchto stránkách jsou doposud zapsány pouze tři tyto lokality. Další můj krok 

byl tedy za panem náměstkem města Mostu, Ing. Markem Hrvolem, který mě opět odkázal 

na CzechInvest a uvedl, že krom Mosteckého jezera se zatím žádné další brownfieldy do 

podvědomí města nijak zásadně nedostali. Další navštívenou databazí byla databáze Prázdné 

domy, kde se objektu vyskytlo již více, ale stále jich bylo málo. Dá se říci, že město Most je 

„nové“ město a proto je zde výskyt brownfieldů ne tak velký. Snažila jsem se však ať už 

z internetových, knižních či vlastních znalostí města, brownfieldů najít a zmapovat co 

nejvíce.  

3.4 Vlastní terénní průzkum vybraných lokalit 

Terénní průzkum jsem prováděla postupně a rozdělila jsem si to na více dnů, abych na 

vše měla potřebný čas. Veškeré brownfieldy, které mám uvedené ve čtvrté kapitole jsem 

osobně navštívila a provedla pasportizaci. Pasportizce brownfieldů probíhala u všech lokalit 

skoro stejně. Předem jsem si připravila a vytiskla papíry s tabulkami, kde jsem uváděla název 

brownfieldů, umístění, tedy adresu popřípadě GPS souřadnice. Poté jsem hodnotila vnější 

stav objektu, jeho konstrukci, aktuální stav poškození, jak je objekt zabezpečen a zda se 

nějakým způsobem využívá. Poté pokud to bylo možné, tak jsem se snažila zhodnotit vnitřní 

stav, tedy interiér. Lokality brownfieldů jsem objížděla autem, díky lepší dostupnosti. A 

hlavně některé brownfieldy se nacházeli  Přímo k daným objektům jsem v některých 

případech musela dojít pěšky. Velmi důležitá pro mě byla  

i fotodokumentace, kterou jsem pořizovala u každého z brownfieldů, ta mi také pomáhala 
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k detailnějšímu popisu brownfieldu poté doma, když jsem vše podrobně sepisovala do 

elektornické podoby, fotky lze také vidět v následující kapitole. Informace o brownfieldu 

jsem poté doplnila ještě z katastru nemovitostí či z územního plánu. Tímto terénním 

průzkumem jsem objevila brownfieldy, o kterých jsem doposud neměla tušení a které jsem 

do mé práce také začlenila. 

3.5 Vyplnění informací do databáze Cobraman 

V případě, že u vybraného brownfieldu nebyli k dispozici všechny informace, které 

jsou požadovány k vyplnení tabulky, tak jsem údaje o lokalitě nevyplňovala a zanechala 

kolonky v tabulce prázdné. Na webové stránce projektu COBRAMAN  jsou vloženy 

brownfieldy, které byli vybrané a jsou součástí práce, dále jsou také informace o nich 

veřejnosti přístupné. Každý brownfield má na stránkách svou kartu a na této kartě jsou 

uvedeny tyto informace: 

• Project name and localization (název projektu a lokalizace)  

• Basic information about site (základní informace o lokalitě)  

• Brownfield card (karta brownfieldu)  

• Detailed project description (detailní popis projektu)  

• Best practices in different disciplines (osvědčené postupy v různých oblastech)  

• Specific project's tools (konkrétní projektové nástroje)  

• Source of information (zdroj informací)  

• Contact (kontakt)  

• Graphics (fotografie) (cobraman.vsb.cz) 

 

Název projektu a lokalizace  

Každá karta o daném brownfieldu na stránkách projektu COBRAMAN začíná 

názvem daného projektu a jeho umístěním. Zde je uvedeno přesné umístění brownfieldu,  

v které zemi, kraji, městě se nachází a jaké má GPS souřadnice. Také je možnost do úvodu 

poznamenat co by se do budocna dalo s projektem dělat. Také jeho detailní popis a další  

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

V části s názvem brownfield karta jsou uvedeny informace o rozloze objektu a také 

jeho přilehlých pozemků, zóně, jaké jsou vlastnické vztahy, postindustriální krajina, přímé 

využití, jaké měl objekt předchozí funkce, napřiklad: vojenské prostory, chemický průmysl, 

těžký průmysl, hutní průmysl, nerostný průmysl, palivově-energetický průmysl, 

potravinářský průmysl, elektrotechnický průmysl a ostatní. Dále typ brownfieldu: 

průmyslová místa, vojenská místa, těžební místa, železniční pozemky, vodní nádrže, místa 

bývalé městské služby.Jeho dopravní napojení na silnici, železnici, letiště, důležitá města. 

Také infrastruktura: elektřina, telefon, plyn, voda, kanalizace, odtok dešťové vody.  

Také údaje o kontaminaci vzduchu, vody, půdy, hluku (cobraman.vsb.cz).  

Podrobný popis projektu  

Zde jsou uvedeny vlastnické vztahy  v průběhu realizace projektu až po ukončení 

projektu a jednotlivá stádia projektu. Také cíle projektu, zdroje financování, rozpočet  

a doba provádění projektu a to od roku počátečního až po rok ukončení (cobraman.vsb.cz).  

Osvědčené nejlepší praktiky v různých oborech a projektové nástroje  

V této oblasti jsou uvedeny informace o specifických nástrojích a nejlepších 

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

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

(cobraman.vsb.cz).   

Kontakt a grafika  

V poslední kategorii je kolonka pro uvedení údajů jako je kontakt, telefon, fax,  

e-mail a adresa.  Na samém konci je fotodokumentace, která je důležitou částí. Zde může 

také být umístěn výřez z katastrální či  jiné mapy s vyznačenou částí daného objektu 

(cobraman.vsb.cz). 

3.6 Tvorba interaktivní mapy a zanesení vybraných brownfieldů do 

mapy 

Brownfieldy, které byli vybrány, jsou vyznačeny v interaktivní mapě. Mapa byla 

tvořena v počítačovém geografickém programu ArcGIS. Ten je určen pro práci s mapově 

zaměřenými úlohami a pracuje se v něm s prostorovými daty. Aby bylo možné v programu 
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pracovat, nejprve jsem musela obstarat mapy z Českého zeměměřičského  a katastrálního 

úřadu, který mapy vydal k účelům této diplomové práce na základě objednávky. Dané 

brownfieldy jsou označeny čísly. U každého zaneseného brownfieldu, je připojen 

hypertextový odkazu ve formátu pdf., který obsahuje podrobné informace.  Postup po 

spuštění projektu je následující, zaprvé je zapotřebí v programu ArcGIS připojit jednotlivé 

adresáře. Adresáře Geonames, Zabaged_výškopis, Zabaged_polohopis, SM5, Ortofoto  

a ZM10 jsou všechny v souřadnicovém systému JTSK. Pro otevření všech hypertextových 

odkazů je zapotřebí připojit složku texty, která obsahuje jednotlivá pdf. Projekt mapy  

je součástí přílohové části diplomové práce. 
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4 VÝSLEDKY-TERÉNNÍ PRŮZKUM, PASPORTIZACE A 

ZANESENÍ VÝSLEDKŮ DO DATABÁZE COBRAMAN 

V této kapitole jsou obsaženy vybrané brownfieldy z území města Mostu. Jsou zde 

podrobněji popsány a zaneseny do interaktivní mapy. 

4.1 Vybrané lokality a jejich detailnější popis 

V této podkapitole se budeme zabývat podrobnějším popisem vybraných brownfieldů. 

Tyto brownfieldy, byli vybrány dle webových stránek CzechInvestu, stránek Prázdné domy 

a také dle mých znalostí města, při terénním průzkumu jsem narazila také na nové, neznáme 

brownfieldy, které v této podkapitole uvádím a se kterými také pracuji. Jsou zde podrobněji 

popsány, jejich údaje o vlastnictví, využití  dle územního plánu, rozloha pozemku, budovy, 

technická infrastruktura, součastné využití, vzdálenost brownfieldu k dopravnímu spojení a 

zda jsou kontaminované. Přiloženy jsou vlastní fotografie z terénního průzkumu a výřezy 

s označeným územím z katastru nemovitostí.  

Ze stránek Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (nahlizenidokn.cuzk.cz) jsou 

zjištěny veškeré údaje o rozlohách, zastavěných plochách a vlastnictví. Zda je dan-é území 

kontaminované či nikoliv zjistíme ze stránek SEKM (www.sekm.cz). Ze stránek Google 

(www.google.cz/maps) jsou pak zjištěny vzdálenosti k dopravním spojením.  

4.1.1 Jezdecká kasárna Most 

Jezdecká kasárna je jednou z budov mosteckých kasáren a  najdeme ji na adrese Čsl. 

armády 1282, 434 01 Most. Na souřadnicích 50° 30' 46.8''N 13° 38' 10.2''E. Současným 

majitelem je VOBAS s.r.o. Kasárna je secesního stylu a byla postavena městem v letech 

1906–1908 pro Dragounský regiment císaře Františka Josefa I. Mostecký architekt Friedrich 

Kny navrhl tyto budovy, k jejich vzhledu ho prý údajně inspirovala vojenská pevnost 

Josefov. Celkem bylo okolo sebe postaveno 18 budov – důstojnický  

a poddůstojnický pavilon, dvě budovy mužstva, marodka, strážnice s vězením, infekční  

pavilon, 4 budovy stájí, malá a velká jízdárna, márnice, budova pro nemocné koně, kovárna, 

opravna postrojů a vozů, remíza pro vozy. Budovy v areálu jsou dnes převážně využívané 

ke komerčním účelům; prázdné a chátrající jsou ubikace mužstva a důstojnické byty: 

http://www.google.cz/maps
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Objekt čp. 1269 - čištění vozidel 

Objekt čp. 1271 (kovárna) - čerpací stanice 

Objekt čp. 1272 (malá jízdárna) - velkosklad 

Objekt čp. 1273 (remíza pro vozy) - autoservis 

Objekt čp. 1282 (důstojnický pavilón) - prázdný 

Objekt čp. 1283 (budova mužstva I) - prázdný 

Objekt čp. 1284 (strážnice s vězením) - pizzerie a penzión 

Objekt čp. 1285 (budova mužstva II) - prázdný 

Objekt čp. 1286 (poddůstojnický pavilón) - kanceláře 

Objekt čp. 1287 (marodka) - v rekonstrukci 

Objekt čp. 1288 (stáje pro koně) - autobazar 

Objekt čp. 1289 (stáje) - prodejna autodílů 

Objekt čp. 1290 (stáje) - autobazar 

Objekt čp. 1291 (stáje) - pneuservis 

Objekt čp. 1292 (stáje) - dílna 

Objekt čp. 1293 (stáje) - velkoobchod 

Objekt čp. 1294 (budova pro nemocné koně) - autoservis, prodejna autodílů 

Objekt čp. 1295 - kanceláře 

Objekt čp. 1296 (velká jízdárna) - tržnice s textilem 

Objekty čp. 1297 a 1298 (opravna postrojů a vozů) - stavební firmy 

Objekt čp. 1301 (márnice s kaplí) - v rekonstrukci 

Objekt čp. 1302 (infekční pavilón) - prázdný 

Objekt čp. 3276 - kanceláře 

 Kapacitně tyto postavěné budovy postačovaly pro 363 poddůstojníků a mužstva  

a 405 koní. Kasárny vždy byli využívané k vojenským účelům. Avšak roku 1994 byla 

kasárna definitivně opuštěna. Kasárny byly prohlášeny kulturní památkou a město Most 
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přislíbilo finanční pomoc. V privatizaci byly budovy rozprodány jednotlivým podnikatelům, 

kteří je využívají ke komerčním účelům. Přímo budova jezdecké kasárny dlouho chátrala a 

momentálně budova nemá žádné využití. Avšak při terénním průzkumu bylo zjištěno, že se 

z této budovy stane v blízké době pivovar. Probíhají zde dělnické práce, jak vnějšku budovy, 

tak také uvnitř. Jezdecká kasárna je celkem v  zachovalém stavu. Budova má novou střechu 

a z části jsou již vyměněná okna. Lešení okolo budovy je znakem toho, že v blízké době 

bude mít budova novou fasádu. Budova je momentálně „oplocena“ páskou s názvem: zákaz 

vstupu, okolo budovy se budou vytvářet parkovací místa. Vnitřek budovy nelze momentálně 

navštívit z důvodu rekonstrukce a stavebních prací. V budově je dostupná kompletní 

technická infrastruktura, do které spadá elektřina, voda, napojení na kanalizaci i plynovou 

přípojku. Silniční spojení je velmi dobré, rychlostní silnice E442 se nachází 900m od 

budovy. Vlakové nádraží se nachází 2,1 km od jezdecké kasárny. Mezinárodní letiště 

Karlovy Vary je vzdáleno 82,5km. V roce 2007 byla Jezdecká kasárna prohlášena za kulturní 

památku.  

       

Obrázek 1: Jezdecká kasárna most (foto autor, 2019)     Obrázek 2: Výřez z katastrální mapy- Jezdecká 

kasárna Most (sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz) 

 

4.1.2 Dům císařských dragounů- Kasárna Most 

Dům je další budovou v areálu mosteckých kasáren a nachází se na adrese 

Československé armády 1283, 434 01 Most hned vedle Jezdecké kasárny. Na souřadnicích 

50° 30' 43.9''N 13° 38' 8.8''E. Současným majitelem je B O H E M I A S, s. r. o. Roku 1938 

byl ještě celý vojenský areál na okraji původního města Most. A právě díky tomu, nedošlo 

k bourání kasáren, když se bouralo původní město Most na přelomu 70. a 80. let minulého 
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století. V nově p ostaveném městě se kasárny nachází kousek od nemocnice či centra a 

obydlená zástavba je obklopuje ze všech stran. Dílny a prodejny aut vznikly z bývalých stájí, 

velká jízdárna se proměnila v tržnici s textilem a z kovárny se stala čerpací stanice. Magistrát 

města Mostu se snažil o zápis kasáren na seznam kulturních památek proto, že díky zániku 

starého města není v Mostě dost památek. Status kulturní památky získalo několik soch, 

sloupů či pomníků, ale z budov pouze dnešní muzeum, kde bývalo německé gymnázium, 

hrad Hněvín, dva kostely, jeden z nich je známý svým přesunem a krematorium. O zápisu 

kasáren mezi památky se začalo jednat již v roce 2007 a tlak města dostal toto jednání až k 

znaleckým posudkům a soudu například od Vojenského historického ústavu, který 

historickou hodnotu budov potvrdil. Tehdy majitelé nemovitostí protestovali, protože 

chráněné budovy nelze upravovat dle vlastního uvážení, pouze a jen se souhlasem 

památkářů. Nakonec se na seznam kulturních památek dostalo 10 z 18 vojenských budov. 

Vnější vzhled budovy je v dobrém stavu k nové střeše a oknům chybí už jen nová fasáda. 

Okolo se nenachází žádný plot, ale i přesto se bohužel budova nedala navštívit kvůli 

stavebním a dělnickým prací zevnitř, avšak po nahlédnutí okny je vidět, že i zevnitř je 

budova v dobrém stavu. Technická infrastruktura je opět kompletní. Silniční spojení je zde 

velmi dobré, rychlostní silnice E442 se nachází 900m od budovy. Vlakové nádraží pak 2,1 

km od domu císařských Dragounů a mezinárodní letiště Karlovy Vary je vzdáleno 82,5km. 

 

Obrázek 3: Dům císařských dragounů (foto autor, 2019)  Obrázek 4: Výřez z katastrální mapy-Dům 

císařských dragounů (sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz) 
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4.1.3 Kasárny Most 

Mostecké kasárny se opět nachází na adrese Československé armády 17, 434 01 

Most. Opět vedle budovy jezdeckých kasáren a Domu císařských dragounů.  

Na souřadnicích 50° 30' 36.8''N 13° 38' 4.8''E. Majitelem je Zdeněk Lhoták. Historie je stejná 

jako u dvou předchozích budov, avšak v dnešní době se o této budově nedá říct,  

že by byli vidět nějaké známky o úsilí na regeneraci. Střecha má poměrně novou střechu, ale 

co se oken a fasády týče, to se už říci nedá. Okna jsou stará, ztrouchnivělá, někdy dokonce i 

celá chybí. Jsou však zabezpečena dřevěnými prkny, v tom lepším případě mřížemi. Uvnitř 

budovy se nenachází žádný nepořádek, myšleno tak, že zde nejsou známky po 

bezdomovcích, vandalizmu a ani žádné odpadky zde nejsou. Technická infrastruktura je 

kompletní, spadá do ní elektřina, voda, napojení na kanalizaci i plynovou přípojku. Dopravní 

a letecké spojení opět stejné jako u předchozích kasárenských budov. 

 

Obrázek 5: Kasárny Most (foto autor, 2019)    Obrázek 6: Výřez z katastrální mapy-Kasárny Most 

(sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz) 
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4.1.4 BD Bohuslava Vrbenského 

Bytový dům se nachází na adrese Bohuslava Vrbenského 3135, 434 01 Most 1.  

Na souřadnicích 50° 29' 34.1''N 13° 39' 20.5''E. Majitelkou je Ivana Lodendal. Bytový dům 

se nikdy nedostavěl celý, tudíž v minulosti se nijak nevyužíval. Měl však sloužit jako bytový 

dům pro obyvatele Mostu. Momentálně je část přízemí využívaná autodíly Cargo.cz a 

budova slouží jako reklamní plocha pro některé firmy, ale zbytek budovy je bez využití. 

Momentální stav objektu je špatný, budova je pouze holá stavba, nemá okna, dveře či 

jakékoliv vnitřní vybavení. Není nijak zabezpečena, tudíž se lze dovnitř lehce dostat. Což 

má za následek to, že se zde shromažďují odpadky a jsou zde následky vandalizmu v podobě 

posprejovaných zdí. Technická infrastruktura je zde v podobě přípojky na elektřinu, vodu, 

plyn a napojení na kanalizaci. Avšak přímo v budově není rozvedena. Budova není nijak 

oplocena a nenachází se přímo u ní parkoviště a není ani nijak kontaminována. Dopravní 

spojení k rychlostní silnici 27 je 1,2km a na vlakové nádraží je to 2,7km. Mezinárodní letiště 

Karlovy Vary je vzdáleno 86,2km od bytového domu. S bytovým domem nejsou zatím 

žádné plány a tak nadále budova chátrá. 

        

Obrázek 7: BD Bohuslava Vrbenského (foto autor, 2019)     Obrázek 8: Výřez z katastrální mapy, BD 

Bohuslava Vrbenského (sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz) 

 

 

4.1.5 Budova ul. Dělnická 

Nachází se v ulici Dělnická, 434 01 Most 1. Na souřadnicích 50° 29' 1.6''N 13° 38' 

12.6''E. Majitelem je firma MERCADIAN. Budova byla stavěna za účelem, že zde budou 



Bc.Michaela Knapová- Pasportizace a znovuvyužití brownfields na území Most 

2019  32 

 

vybudované kanceláře pro firmy, avšak stavba nebyla nikdy dokončena. V části Mostu, 

zvaném Velebudice, kde se budova nachází je mnoho firem, autodílen, má zde například své 

kanceláře celní správa a nachází se zde jedna z největších středních škol a učilišť  

v Mostě, tudíž by budova jistě našla své využití. V dnešní době budova chátrá. K regeneraci 

by byla nutná větší investice, jelikož je to opět pouze hrubá stavba, bez jakékoliv střechy, 

zateplení, fasády, oken či dveří. Budova je oplocena, ale brána do areálu je otevřena na ní je 

však nálepka, že je objekt střežen hlídací firmou. Do budovy je vstup také volný, ale budova 

nevypadá bezpečně, hlavně co se starého poschodí týče, tudíž jsem navštívila pouze přízemí 

v zájmu vlastního bezpečí. Není zde předpokládaná kontaminace, jelikož areál není uveden 

v evidenci kontaminovaných míst. Technická struktura se zde dá předpokládat s ohledem na 

to, že v okolí se nachází nespočet dalších fungujících budov. Avšak po návštěvě budovy 

nebyli k vidění žádné kabely k elektrickému napojení či plynové přípojky a další. Nejbližší 

mezinárodní letiště je v Karlových Varech a je vzdáleno 88,6km, rychlostní silnice je poté 

800m od budovy.  

 

Obrázek 9: Budova ul. Dělnická (foto autor, 2019)         Obrázek 10: Výřez z katastrální mapy- budova    ul. 

Dělnická (sgi.nalizenidokn.cuzk.cz) 

 

4.1.6 Cirkus plac Most 

Cirkus plac najdeme na adrese U Lesíka, 434 01 Most. Na souřadnicích 50°29'17.9"N 

13°38'02.1"E. Cirkus plac patří městu Most. Nachází se v lesoparku Hrabák, dříve to bylo 

místo určené pro cirkus, který do města přijel. Město dříve nechtělo, aby se  cirkus zdržoval 

na jiném místě ve městě, jelikož vždy po cirkuse zůstala zničená plocha území, jako 

například udusaná tráva apod. A tak právě cirkus plac byl ideálním místem, jelikož zde je 
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betonová plocha a minimum travnatého porostu. Také se zde nacházelo dětské hřiště, po 

kterém do dnes nezůstalo nic. V dnešní době se tento prostor nijak nevyužívá. Je to tedy 

betonová plocha, uprostřed se nachází kruhová část s travnatým porostem a to z důvodu, že 

manéž cirkusu bylo lepší stavět na „měkkém“ podloží. Tato kruhová část je porostlá 

křovinami a znečištěna odpadky. Jinak zde není předpokládaná kontaminace. Betonová 

plocha má menší nedostatky, stářím jsou zde vzniklé díry.  

I přestože se plocha nachází v lese, tak zde nejsou vzniklé praskliny či posuny betonu vlivem 

růstu kořenů, což by se zde dalo předpokládat. Území není ničím oploceno a  je volně 

přístupné pro veřejnost. Technická infrastruktura na tomto území chybí, jako je voda, plyn 

či kanalizace. Avšak nachází se zde trafostanice, kterou dříve využíval i cirkus, který se zde 

zdržoval. Dopravit se lze na místo pěšky, ale také i automobilem, je zde betonová cesta, 

která to umožňuje. Rychlostní silnice 27 se nachází pouze 400m od tohoto území. Vlakové 

nádraží je na druhé straně města a to 5,1km daleko. Mezinárodní letiště je v Karlových 

Varech 89,3 km vzdálené. 

 

Obrázek 11: Cirkus plac (foto autor, 2019)             Obrázek 12: Výřez z katastrální mapy- Cirkus plac 

(sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz) 

4.1.7 Jezero Most 

Nalezneme na adrese Jezero Most, 434 01 Most. Na souřadnicích 50°32'24.4"N 

13°38'47.9"E. Vlastníkem je Palivový kombinát státního podniku. Rozloha: 311 ha, délka: 

2,5 km, šířka: 1,5 km, objem: 68,9 mil. m³, maximální hloubka: 75 m, průměrná hloubka: 

22m,  nadmořská výška: 199 m. Jezero se nachází přímo pod kopcem Hněvín (399 m n. m.) 

na místě starého města Most, které bylo zbořeno v 70. letech 20. století a na jehož místě 

vznikl hnědouhelný Důl Ležáky. Mezi městem Most, areálem chemických závodů 
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(Unipetrol a.s. a Česká rafinérská a.s.) obcí Braňany a v Záluží u Mostu. V blízkosti jezera 

se nachází známý svým přesunutím pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie  

a sousoší sv. Jana Nepomuckého. Jezero vzniklo v centrální části severočeské hnědouhelné 

pánve. Dobývací prostor Most i lokalita Ležáky byly dříve svědky historie hlubinného  

i mohutného rozvoje povrchového dobývání, a to včetně likvidace staré části Mostu  

a zániku 31 obcí v rámci bývalého okresu Most. Tato hornická historie se uzavřela tím, že 

se zbytková jáma Ležáky začala 24.října 2008 zaplavovat vodou. Napuštěním jezera je 

zahájena další, a to neméně významná etapa, a to, že po dokončení všech revitalizačních  

a rekultivačních projektů bude celý prostor Most-Ležáky po více než sto letech intenzivní 

hnědouhelné těžby navrácen opět  lidem a krajině.  

Lom Ležáky s novým vybavením, jako byli elektrické lokomotivy místo parních, 

zakladače Z 1200, kolesové rýpadlo K 300 a pásový dopravník pro odtah uhlí, skrývkovými 

kolesovými a lopatovými rýpadly dosahoval lom Ležáky ročních těžeb 2,5 až 3,4 mil. tun 

uhlí. Pro rozvoj těžby uhlí, který měl tenkrát opatřit masivní objemy uhlí pro centrálně řízené 

socialistické hospodářství, bylo rozhodnuto otevřít lom Most, jako následné a přirozené 

pokračování lomu Ležáky. V první fázi těžby a to v letech 1969 až 1980 bylo vyuhleno 

území, kam se časem přeložili do tzv. koridoru veškeré inženýrské  

a dopravní sítě. Ve druhé fázi těžby do roku 1999 se z uvolněného pilíře Most a přilehlého 

území Kopisty těžilo uhlí. Těžba uhlí se dostala přes 7 mil. tun za rok a to v 80.letech.Težba 

byla ukončena k 31. srpnu 1999 avšak nadále pokračovala těžba sanační skrývky. Nejen 

město starý Most, ale také další obce, jako byli například Kopisty, Střimice, Pařidla a 

Konobrže, musely postupu těžby lomu Ležáky/Most ustoupit. Již od začátku sanace lomu 

Ležáky/Most se plánovala vodohospodářská rekultivace. Pro alternativní suchou variantu 

nebyl dostatek potřebných zemin ani pro částečné zasypání zbytkové jámy. Se zvolenou 

variantou zatopení se muselo předpokládat také  

s dotvarováním zbytkové jámy pro budoucí jezero, a to včetně plážových úprav, vytvoření 

zalesněných a zatravněných, přípravy částí pro podnikatelskou činnost a další záměry, které 

mělo město Most. 

I tato vodohospodářská rekultivace musela nakonec postoupit několik změn. 

Například nebylo možné využít zdroj vody pro napouštění z řeky Bíliny, který byl původně 

plánovaný. Kvalita této vody se v Bílinském vodním toku zlepšuje jen velice pomalu  

a navíc, malý průtok by nebyl vhodný a ani by neumožňoval celoroční napouštění. Jezero se 
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tak od 24. října 2008 napouštělo vodou z řeky Ohře, která byla  přiváděna průmyslovým 

vodovodem. Dále také Nechranicemi a podzemním přivaděčem Třebušice.  

 

Co se týče stavebních a sanačních prací, tak například v prvních etapách bylo při přísné 

geotechnické kontrole zajištěno těsnění dna dnešního jezera se zakrytím zbytků uhelné sloje. 

Nezbytnou součástí byla úprava břehové linie, jako například stavba opevnění proti vodní 

abrazi způsobené vlnobitím a také výstavba obvodové komunikace široké 4 metry,  

a o celkové délce 9 815 metrů. V průběhu prací bylo nutné zachytit průsaky 

kontaminovaných vod, a to z předpolí bývalých skládek, které patřili společnosti 

Chemopetrol, a prosakovaly do realizovaného vodního díla. Dále zde také byla postavěna 

ochranná podzemní těsnící stěna s místy ve kterých se nachází monitorovacími systém. 

Vybudováním potrubního přivaděče z průmyslového vodovodu Nechranice a přivaděče 

důlní vody z čerpací stanice Mariánské Radčice (z hlubinného dolu Kohinoor) byly 

dokončeny sanační práce. 

 Co se rekultivace týče, tak na již provedené sanace a terénní úpravy navázala 

rekultivace doposud nesanovaných svahů, a to na celkové rozloze 137 hektarů. Tyto plochy 

geograficky navazují na mostecko-litvínovskou aglomeraci. Jezero Most citlivě zapadá do 

území vnějších výsypek lomu Ležáky, které byly postupně rekultivovány již od konce 60. 

let minulého století. Rekultivace již byly také dokončeny na území přesunutého děkanského 

kostela Nanebevzetí Panny Marie a jeho okolí. Břehy jezera na  jihovýchodní a jižní části 

jsou určeny pro komerční a rekreační, využití. A zbylé svahy nad vodní hladinou se 

s ohledem na konfiguraci terénu rekultivovali lesnickým způsobem. Lesy totiž velmi dobře 

oddělí rekreační zónu od průmyslové. Lesní porosty jsou prostřídány  

s květnatými loukami. Pro výstavbu podnikatelských objektů a obytných částí se hodí blízká 

Rudolická výsypka, která již byla zemědělsky zrekultivována. Pro rekreační  

a sportovní aktivity se připravují pláže o celkové rozloze téměř 6 hektarů, volně přecházející 

v travnaté plochy s výsadbou keřů a stromů. 

Jezero Most je jednou z nejnákladnějších rekultivací v česku, za napuštění  

a dopouštění vody se do roku 2018 zaplatilo 224 miliónů korun. Jedná se o první takové 

bezodtoké jezero v České Republice, které vzniklo zatopením zbytkové jámy po lomu  

a původní předpokládané ztráty založené na starších modelech byly nižší. Jezero se musí 
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průběžně dopouštět. Předloni byla dopuštěna voda za 5,5 milionu korun a loňský rok za 

dalších téměř devět miliónů. Celkové náklady jezera Most 3 miliardy. Mělo se otevřít již  

v létě roku 2019, avšak kvůli nedokončeným stavebním prací, které prý komplikuje složité 

podloží na území bývalého hnědouhelného dolu. V tomto problematickém terénu musí 

zpevňovat podkladní vrstvy. Díky stavebním pracím se k jezeru nelze momentálně dostat, 

při jeho návštěvě, kdy jsem chtěla pořídit fotografie více zblízka, byla jsem vyhozena pánem, 

který území hlídá. Má se zde stavět most, ale zatím zde nejsou žádné známky, pouze práce 

na silniční komunikaci jde zde vidět. 

 

Obrázek 13: Jezero Most (foto autor, 2019)                      Obrázek 14: Výřez z katastrální mapy- Jezero Most 

(sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz) 

4.1.8 RD Nemilkov 6 

Rodinný dům najdeme na adrese Nemilkov 6, 434 01 Most 1. Na souřadnicích 50° 

27' 20.4''N 13° 37' 14.1''E. Majitelem je Zdeněk Horák. Je to bývala zemědělská usedlost, 

která se nachází v blízkosti podobných budov. V dnešní době se objekt opět využívá jako 

zemědělská usedlost, ve které bydlí majitelé místních polí a v nádvoří jdou vidět 

zaparkované zemědělské stroje. Rodinný dům se nachází ve velmi dobrém a zachovalém 

stavu. Na domě proběhla nová fasáda a čeká jen na natření. Jsou zde vyměněna nová plastová 

okna a i střecha je v dobrém stavu. I do dnešní doby si dům zachoval svůj původní vzhled a 

jsou zde zachovalá zdobení pod okny. Dům je oplocen a z jedné strany se nachází betonová 

cesta a za ní část s travnatým porostem, na kterém je vybudované dětské hřiště  

a z druhé strany se nachází nádvoří. Technická infrastruktura je zde kompletní a spadá do ní 

elektřina, voda, napojení na kanalizaci i plynovou přípojku. Dům se nachází 6,1km od města 

Most.  Rychlostní silnice 27 se nachází 1,6 km od domu a nejbližší mezinárodní letiště je 
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v Karlových Varech 78,6 km vzdálené. Dům se nenachází v systému kontaminovaných míst, 

tudíž lze usoudit, že není kontaminován. 

 

Obrázek 15: RD Nemilkov 6 ( foto autor, 2019)     Obrázek 16: Výřez z katastrální mapy- RD Nemilkov 6 

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

 

4.1.9 RD Nemilkov 3 

Tento dům je na adrese Nemilkov 3, 434 01 Most 1. Na souřadnicích 50° 27' 21.0''N 

13° 37' 10.8''E. Majitelem je Ivan Ulbert.  Sousedí s domem, který jsem popisovala 

v předchozím odstavci. Jednalo se dříve tedy také o zemědělskou usedlost a v pozdějších 

datech o rodinný dům. Z těchto tří domů, které se nachází v Nemilkově a v podstatě hned 

vedle sebe, je tento dům největší, ale bohužel i v nejhorším stavu. Jak vnější, tak i vnitřní 

stav budovy je špatný. Budova chátrá, jsou zde vymlácená okna, zazděné dveře a střecha se 

propadá. Je to škoda, protože vesnice Nemilkov je velmi hezká a jde vidět, že se o ni 

obyvatelé doopravdy starají. Přímo naproti rodinnému domu je nově vybudované hřiště pro 

děti a rybníček. Do budoucna by se objekt dal využívat k zemědělským účelům, nebo také 

například jako selský dvůr s hotelem, jelikož okolí Nemilkova je vhodné pro turisty na 

rekreaci. 
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Obrázek 17: RD Nemilkov 3 (foto autor, 2019)        Obrázek 18: Výřez z katastrální mapy-RD Nemilkov 3 

(sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz) 

 

4.1.10 RD Nemilkov 19 

Dům se nachází na adrese Nemilkov 19, 434 01 Most 1. Na souřadnicích 50° 27' 

15.7''N 13° 37' 11.6''E. Majitelkou je Dagmar Mollová. Dům v minulosti neměl jiné využití 

než pouze jako rodinný dům, ve kterém se nacházely celkem 4 samostatné byty. V dnešní 

době se dům nijak nevyužívá a tak nadále chátrá. Jeho momentální stav je nejhorší ze všech 

prozkoumaných brownfieldů. Je to velmi starý cihlový dům, postavěn před 2. světovou 

válkou. Zvenku opadávají kusy omítky, cihly, je propadlá část střechy. Dovnitř budovy se 

nelze dostat, dřevěné dveře jsou zamčené. A určitě bych návštěvu vnitřku nedoporučovala, 

skrze okna jde vidět, že jsou tam části propadlé střechy a shnilá poschodí. Dům má dřevěná 

okna, která jsou zasklená, některá z nich jsou otevřená či rozbitá. Z mého pohledu je takové 

budovy škoda, nachází se ve vesnici Nemilkov, což je krásná vesnice, která je udržovaná a 

jde vidět, že se o ni starají. Přeci jen se Nemilkov nachází 6,1 km od města Most a tak si 

myslím, že se budova  měla zachytit v lepším stavu a investovat do ní  

a mohla zde vzniknout například školka či první stupeň základní školy, budova má pro tento 

účel ideální velikost i vzhled. Bohužel v dnešní době, je dle mého názoru nejlepší řešení 

zbourání, jelikož svým chátráním ohrožuje místní obyvatele. Dům se nachází 6,1km od 

města Most.  Rychlostní silnice 27 se nachází 1,8 km od domu a nejbližší mezinárodní letiště 

je v Karlových Varech 78,6 km vzdálené. Dům není na seznamu kontaminovaných míst, 

tudíž lze usoudit, že není kontaminován. 



Bc.Michaela Knapová- Pasportizace a znovuvyužití brownfields na území Most 

2019  39 

 

 

Obrázek 19: RD Nemilkov 19 (foto autor, 2019)        Obrázek 20: Výřez z katastrální mapy- RD Nemilkov 

19 (sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz) 

 

 

4.1.11 Pivovar Lišnice 

Nachází se na adrese  Lišnice 51, 434 01 Most 1. Na souřadnicích 50° 27' 15.5''N 13° 

38' 1.2''E. Majitelkou je paní inženýrka Libuše Jenešová. Lišnický pivovar byl postaven 

kolem poloviny 17. století a svému účelu sloužil do přelomu 19. a 20. století. Roku 1905 

pak sloužil jako sýpka, tedy stavba, která byla určena k uskladňování zrní.  

A tato jednopatrová zvýšená budova byla na toto vhodná. Původní podobu zastínily úpravy 

v druhé polovině dvacátého století a dnes je budova značně zchátralá. Pivovar není nijak 

oplocen. Zvenku je fasáda poničená, barva oloupaná, okna jsou zde jen v podobě mříží, kvůli 

bývalému využití jako sýpka. Střecha pivovaru je uprostřed propadlá a hrozí úplné 

propadnutí střechy. Uvnitř pivovaru se nachází ohromné hromady věcí, nedá se ani říci, že 

by to bylo smetí nebo odpadky. Jsou tam naskládané počítače, lavice, plné tašky, krabice  

a mnoho dalšího. Technická infrastruktura je zde v podobě kanalizací a elektrické přípojky. 

Pivovar není nijak kontaminován. V následujících letech by se pivovar měl změnit na domov 

pro seniory se zázemím pečovatelského domu. Pivovar se nachází 7,5 km od města Most. 

Rychlostní silnice 27 je 2,5 km vzdálena on vesnice Lišnice a nejbližší mezinárodní letiště 

je v Karlových Varech 79,9 km daleko. 
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Obrázek 21: Pivovar Lišnice (foto autor, 2019)     Obrázek 22:Výřez z katastrální mapy- pivovar Lišnice 

(sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz) 

4.1.12 Autocentrum 

Nachází se ihned na začátku města, na pravé straně u sjezdu do centra a to na adrese 

Teplická 1414, 434 01 Most 1. Na souřadnicích 50° 30' 23.1''N 13° 40' 1.5''E. Majitelem je 

URBAN OIL s.r.o. Autocentrum bylo postaveno jako prodejna aut. A od té doby se zde 

střídali různí prodejci a také zde byla opravna aut s pneuservisem. V dnešní době se 

autocentrum nijak nevyužívá a je prázdné, i když je jeho současný stav velmi dobrý. Celé 

autocentrum je opravené a okolo něj je prostorné parkoviště, které je oplocené. Celá budova 

autocentra má novou střechu, fasádu a i vrata od garáží jsou nová. Technická infrastruktura 

je zde v podobě přípojky na elektriku, plyn, dále také voda a napojení  na kanalizaci. Místo 

není kontaminované podle systému evidence kontaminovaných míst. Dopravní napojení je 

velmi dobré, autocentrum se nachází ihned na rychlostní silnici z Bíliny do Mostu u sjezdu 

do centra města. A proto jeho následné a vhodné využití by bylo opět jako autoservis, zde 

by se nemusely vynakládat velké investice. V případě, že by se zde udělalo například nějaké 

bistro, které by sloužilo k občerstvení u rychlostní silnice, tak to by investice musela už být 

už vyšší. 
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Obrázek 23: Autocentrum (foto autor, 2019)     Obrázek 24: Výřez z katastrální mapy-

Autocentrum(sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz) 

 

4.1.13 Areál Mega Systém Most 

Areál nalezneme na adrese Skyřická 8, 434 01 Most a leží na souřadnicích 

50°28'49.9"N 13°39'22.0"E. Vlastnictví je soukromé. Technická infrastruktura je zde 

v podobě vodovodu, plynovodu, kanalizace, elektřiny a telekomunikace. Areál se nachází 

mimo město a je součástí průmyslové zóny. Je to rovinatý pozemek v blízkosti 

průmyslových podniků, na kterém se nachází 2 haly, součástí 1. haly je dvoupodlažní 

administrativní budova a bývalá kotelna. Je zde mírná ekologická zátěž, dělal se zde vrt na 

studnu  a byla objevena kontaminována voda z násypky. Haly se momentálně nevyužívají, i 

když jejich stav je dobrý. Jednoznačným a zcela vybízejícím záměrem projektu je vytvoření 

skladovacích nebo výrobních hal. Lokalita je pro umístění hal ideální. Areál lze pronajmout 

jako celek nebo jako dvě jednotlivé haly a jelikož se nacházíme na Mostecku, kde je neustále 

velká míra nezaměstnanosti, tak by zprovoznění areálu přineslo i nové pracovní pozice pro 

okolní obyvatele. Příležitostí je také možnost pronájmu hal firmou  

z jiných měst. Město Most je dobře situované, tudíž to není nereálné, jelikož je zde nižší 

výše pronájmu, než v jiných městech a dojezdová vzdálenost je přijatelná. V současné době 

se v okolí města Most nachází několik podobných zařízení, kapacita však není dostatečná a 

žádný obdobný projekt není v současnosti realizován. 
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Obrázek 25: Areál mega systím Most (foto autor, 2019)    Obrázek 26: Výřez z katastrální mapy- Areál mega 

systém Most (sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz, 

upraveno autorem,2019) 

4.2 Interaktivní mapa 

Interaktivní mapa byla vytvořena v programu ArcGis. Mapy do tohoto programy se 

museli nejprve objednat na stránkách ČÚZK. Poté byli zaslány na mou adresu na DVD. Na 

mapě jsou vyznačeny mnou vybrané brownfieldy na území města Most. A k nim přiřazené 

krátké shrnutí informací a fotografie. Na obrázcích níže uvedených je vidět celá mapa a také 

vyskakovací okno, které se zobrazí při klinutí na určitý brownfield. Tato interaktivní mapa 

je také přílohou práce a může nadále sloužit ke studijním účelům. 

 

Obrázek 27: Interaktivní mapa se zobrazením popisu vybraného brownfieldu (Mapový podklad, 

Český úřad zeměměřičský a katastrální, upraveno autorem, 2019) 
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5 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ VYBRANÉHO BROWNFIELDS 

Tématem této kapitoly a také mým vybraným brownfieldem pro vlastní návrh a řešení 

je Cirkus plac v Mostě. Tento brownfield jsem si vybrala z toho důvodu, že v lesoparku, kde 

se nachází, trávím hodně volného času. Brownfield mě oslovil a proto jsem si ho vybrala do 

své diplomové práce jako návrh řešení. A taky bych ráda tímto návrhem přispěla ke zlepšení 

kvalit života v tomto městě. Níže v této kapitole se bude zabývat  popisem, umístěním 

brownfieldu, základními údajemi o stavbě a návrhem na využití brownfieldu a jeho 

odůvodnění. 

5.1 Popis a umístění brownfieldu 

Tento mnou vybraný brownfield se nachází v severozápadních Čechách, Ústeckém 

kraji, okrese Most a obci Most. Cirkus plac se nachází na okraji města v lesoparku Hrabák, 

dříve to bylo místo, kde stavěl cirkus, který do města přijel. V současné době se tento prostor 

nijak nevyužívá. Je to rovná rozsáhla plocha, která je vybetonovaná, pouze uprostřed se 

nachází kruhová část, na které se nachází tráva. Území je v dobrém stavu  

určitě by mělo být opět využíváno. 
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Obrázek 28: Zaznačení brownfieldu na mapě (www.mapy.cz, upraveno autorem, 2019) 

 

Obrázek 29: Výřez z mapy- Cirkus plac (www.mapy.cz, upraveno autorem,2019) 
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5.2 Soupis informací zjistitelných z katastru nemovitostí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 30: Informace z katastru nemovitostí-Cirkus plac (sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz, upraveno autorem, 

2019) 
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5.3 Základní údaje o stavbě 

Jedná se o betonovou plochu o rozloze 11 274 m2, která se nachází v lesoparku, který 

je aktivně využíván obyvateli Mostu. Předchozí využití objektu bylo nejdříve z části jako 

dětské hřiště a poté zde měl své stanoviště cirkus, který vždy do města přijel. A to za účelem, 

že město nechtělo, aby cirkus stavěl přímo ve městě. A tak lokalita lesoparku byla ideální 

volbou. I když je to na kraji města, tak dostupnost je velmi dobrá, ať už pešky, autem či 

autobusem nebo tramvají.  

5.4 Návrh na využití stavby a jeho odůvodnění 

Navrhovaným řešením je využití území jako autokino. Toto území přímo vybízí pro 

tuto rekultivaci. Území je vhodné, jelikož betonová plocha je rozsáhlá a vhodná pro větší 

množství aut. Navíc se území nachází uprostřed lesoparku, tudíž zvuk k filmu nebude rušit 

obyvatele. 

Proběhne rekonstrukce betonové plochy, jelikož na některých místech jsou díry, či 

trhliny a navíc uprostřed je kruh s travnatým porostem a toho je potřeba se zbavit. Dále zde 

bude potřeba výstavba velké promítací plochy, na které se budou promítat filmy. Elektrika 

je zde k dispozici v podobě velké trafostanice. Budou zde vybudovaná také plocha pro 

zdravotní dozor popřípadě sanitku. Důvodem zvolení této varianty využití je, že v Mostě se 

nenachází žádný velký venkovní či letní amfiteátr. A autokino se v Ústeckém kraji nenachází 

žádné. Nejbližší autokino se nachází v Ředhošti. Celkově v České Republice není hit autokin 

tak rozšířený. I přesto, že je tento druh zábavy velmi oblíbený. Lidé tedy budou moci zažít 

hit 50. a 60. let přímo z pohodlí svého auta. Zvuk se bude dát také naladit na rádiu přímo 

v autě.  

5.4.1 Provedení výstavby 

Cílem znovuobnovení bude tedy výstavba autokina. Předpokládaná doba trvání 

celkové realizace je odhadovaná na 6 měsíců. Předpokládaný dodavatelským systémem je 

tradiční systém s kompletními dodávkami. Bude se rekonstruovat betonová plocha  

o rozloze 11 274 m2. Dále postavění betonové a napůl kovové konstrukce, kam se bude moci 

dát promítat film. A dále také stožár, na kterém bude umístěný projektor. 
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5.4.2 Předpokládané náklady stavby 

Betonová plocha 

Prvním krokem je vybagrování starého betonu a následný odvoz materiálu. 

Bagr za týden 40 000,- 

Tatra (7m3) 1000,- jedno auto. Potřeba cca 60 aut. 

60x1000= 60 000,- 

Budou potřeba čtyři dělníci, ti si berou 100,-/h. Budou pracovat 8 hodin a 5 dní v týdnu. 

4x8x5=160h 

160x100= 16 000,- 

Dalším krokem je vybetonování prostoru. Plocha zaujímá 11 274 m2. Tloušťka podlahy 

20cm. Kubik betonu stojí 1500,-. Automix najednou doveze 8 m3 betonu. 

100x112,74x0,2=2254,8m3 betonu 

2254,8x1500=3 382 200 

2254,8/8=281,85 automixů se musí otočit 

281,85/8=35,23 automixů musí přivést beton 

Cena dopravy betonu je 1350,- za jeden dovoz, tedy  za 8 m3 betonu. 

35,23x1350= 47 560,5,- za dopravu beton 

Cena práce dělníka, který materiál zarovná je 100,- za hodinu a zarovnání celé plochy trvá 

cca 3dny po 8 hodinách a budou pracovat 4 dělníci. 

3x8x4x100= 9600,- plat pro dělníky 

Odtok vody zde bude řešen tím, že se uprostřed plochy udělá jeden dlouhý kanálek napříč a 

od něho bude sklon parkoviště na obě strany cca 2%. 

Celkem: 40 000+60 000+3 382 200+47 560+9 600=3 539 360,- 

Promítací stěna 

Dalším krokem je výstavba promítací stěny o velikosti 10x10m. 

Beton na stěnu= 30 000,- 
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Bude potřeba 2t železa (roxory,pruty, aj.)= 12 000,- 

Práce železáře= 7000,- 

Bednění od PERI (cca týden)= 30 000,- 

Jeřáb na 20h. Za hodinu 1500,-. 

20x1500= 30 000,- 

Dřevo na bednění cca 5 000,- 

Práce dvou tesařů na týden 34 000,- 

Celkem:30 000+12 000+7 000+30 000+30 000+5 000+34 000= 148 000,- 

Stožár na promítací techniku= 5000,- (výroba + zavedení do země) 

Předpokládané náklady na stavbu mi pomohla odhadnou stavební firma SYNER. U které 

jsem dělala minulý rok odbornou praxi. 

Celkové náklady: 3 539 360+148 000+5000= 3 692 360,- 

 

5.4.3 SWOT analýza 

Daná realizace obnovy brownfieldu vyžaduje značnou přípravu a zhodnocení 

důležitých faktorů. Je zde značná řadu pozitivních přínosů, ale také má své slabší stránky, 

představuje určité hrozby, ale nabízí i nové příležitosti. Tyto stránky projektu byly následně 

shrnuty do SWOT analýzy. 

S (strenghts)- SILNÉ STRÁNKY 

 Jednoduché vlastnické vztahy 

 Dobrá dopravní i pěší dostupnost 

 Finanční nenáročnost 

W (weaknesses)- SLABÉ STRÁNKY 

 Napojení na technickou infrastrukturu 

 Špatný stav 

O (opportunities)- PŘÍLEŽITOSTI 
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 Větší přínos kultury do města 

 Přilákání nových turistů 

 Využití území 

T (threats)- HROZBY 

 Nezájem dotčených osob o znovuvyužití 

 Nepředpokládané finance na rekonstrukci 
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6 ZÁVĚR  

Hlavním cílem diplomové práce bylo vyplnění karet a aktualizace brownfieldů, které 

se nachází ve městě Most. Prozkoumáno a zapsáno bylo celkem 13 brownfieldů, toto 

číslo však není konečné, nachází se jich zde více. Všechny brownfieldy, které jsou 

v práci uvedeny, jsem osobně navštívila a pořídila jejich fotodokumentaci.  

Ke každému brownfieldu byla vytvořená karta s informacemi a fotografiemi a vše 

zaneseno do databáze COBRAMAN. Větší část brownfieldů je tvořena vojenskými 

budovami. Jsou zde, ale také průmyslové či zemědělské brownfieldy. 

 Dílčím cílem bylo vytvoření interaktivní mapy v programu ArcGIS. Na této mapě 

jsou vyznačeny všechny brownfieldy, které se v diplomové práci nachází. U každého 

z nich je vyskakovací okno, které se objeví po kliknutí na název brownfieldu a v něm 

jsou informace o daném místě a fotografie. Mapa v budoucnu může sloužit pro studijní 

účely, ale také například pro město Most nebo také pro investory, kteří by měli zájem 

investovat, dle mého názoru, perspektivních lokalit na území Mostu. V práci jsem také 

představila můj vlastní návrh na znovuvyužití brownfieldu Cirkus plac. 

  Do budoucna je důležité, aby se pojem brownfield dostal více do podvědomí.  

A aby se databáze o nich více rozvíjeli, aktualizovali a aby se doplňovali skutečné 

informace. Jelikož jsem při realizaci své diplomové práce přišla na fakt, že tomu tak 

bohužel není. Jsou i případy, kde o daném brownfieldu nejsou zjistitelné žádné 

informace. Byla bych ráda, kdyby se tato skutečnost do budoucna změnila.  

Má diplomová práce by mohla být prvním mým přínosem k této změně. Pro rozvoj 

města Mostu, a nejen jeho, je problematika bronwfieldů důležitým bodem, kterým je 

třeba se zaobírat. 
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