
  
 

 
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut environmentálního inţenýrství 

 

 

 

 

BROWNFIELDS MĚSTA FRÝDEK - MÍSTEK  

PRO DATABÁZI COBRAMAN 

 

diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

Autor diplomové práce:    Bc. Lenka Michnová 

Vedoucí diplomové práce:    doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc. 

 

 

 

Ostrava 2011 



  
 

 
 

 



  
 

 
 

 



  
 

 
 

 
 



  
 

 
 

Anotace 

Tato diplomová práce pojednává o brownfieldech na úrovni ORP Frýdek-Místek.  Informace o 

těchto brownfieldech jsou výsledkem sběru dat z informačních portálů České republiky, které 

jsem revidovala o vlastní průzkum. Jsou zde také zmíněny plánované projekty obnovy 

určitých brownfieldů, u kterých je uţ jejich revitalizace v řešení. Výsledný seznam zjištěných 

brownfieldů byl po přeloţení do anglického jazyka vloţen do Databáze COBRAMAN, jeţ je 

součástí stejnojmenného projektu COBRAMAN. Tento mezinárodní projekt se zabývá 

revitalizací brownfieldů, jehoţ hlavním cílem je vytvoření pracovní pozice Brownfield 

manaţera a dále vytvoření magisterského studijního programu zaměřeného na regeneraci 

brownfieldů.  

Klíčová slova: brownfield, COBRAMAN, databáze, projekty obnovy, revitalizace  

 

 

 

Summary 

This thesis disserts on brownfields of municipality with extended powers Frýdek-Místek. 

Information about these brownfields are results of the data gathering from information portals 

of Czech republic which was revised about my own survey. The planned projects of 

restoration of some brownfields, whose revitalization is in solving process, are mentioned here 

also. The final list of observed brownfields was after translation to the English language 

inserted to the COBRAMAN database, which is part of the homonymic project COBRAMAN. 

This international project is concerned with revitalization of brownfields and its main goals 

are to create the job profile of Brownfield manager and set up the master study programme 

focused to the brownfield redevelopment. 

Key words: brownfield, COBRAMAN, database, redevelopment projects, revitalization 
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ÚVOD 

Brownfieldy, jakoţ to zpustlé nebo nevyuţité pozemky či stavby postiţené předchozím 

uţíváním, jsou celosvětovým problémem. Kaţdá země hledá řešení jak tyto plochy navrátit do 

ţivota, ulevit deprimovanému území a zabránit rozšiřování měst a obcí na úkor greenfieldů. 

Prvním nezbytným krokem v řešení této problematiky je důsledná evidence takovýchto lokalit 

zkušeným odborníkem. Není to úkol snadný, neboť je zapotřebí spousta třídicích kritérií, která 

umoţní analyzovat a následně zařadit danou lokalitu do určité kategorie. Nezbytným 

pomocným nástrojem v této záleţitosti je bezpochyby databáze, která bude obsahovat veškeré 

důleţité kritéria jednotlivých brownfieldů. K úspěšné resuscitaci brownfieldů je dále zapotřebí 

sjednocení státní i mezinárodní strategie. 

 

V této diplomové práci představím evropský projekt COBRAMAN, jeţ si klade za cíl 

zajistit efektivnější řízení revitalizačních procesů brownfieldů. Aby se tohoto dosáhlo, bude se 

prostřednictvím tohoto projektu také usilovat o standardizaci vzdělání v zemích střední 

Evropy, konkrétně bude zřízen nový magisterský studijní obor. Dále bude vytvořena pozice 

brownfield manaţera, která bude zapotřebí ve státní sféře za kaţdé město. Klíčovým nástrojem 

celého projektu je vytvořená COBRAMAN databáze navrţená VŠB – Technickou Univerzitou 

v Ostravě. Výsledky společné práce projektových partnerů jsou jiţ nyní prokazovány na 

pilotních projektech a postupně přenášeny i na jiná města a regiony ve střední Evropě 

prostřednictvím hlavního kurzu.  

 

Cílem této práce je zpracování dat a informací o brownfieldech na území správního 

obvodu ORP Frýdek-Místek. Informace budou výsledkem sběru dat z informačních portálů 

České republiky doplněné o vlastní průzkum. Následně budou zjištěná data k jednotlivým 

brownfieldům přeloţena do anglického jazyka a následně zapracována do COBRAMAN 

databáze. 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PROBLEMATIKY BROWNFIELDŮ 

1.1 Definice brownfieldů a příčiny jejich vzniku 

Brownfields jsou celosvětovým problémem zhruba od konce 60. let 20. století, který 

nepochybně souvisí s rozvojem měst a se strategickým územním plánováním [1]. Pro termín 

brownfield existuje mnoho definic. Doslovný překlad „hnědé pole/louka“ se nepouţívá, neboť 

nevystihuje podstatu samotného významu slova. K determinaci pojmu brownfield se pouţívají 

několikaslovné ekvivalenty, např. deprimující zóny, industriální území určená k sanaci, 

zdevastované, průmyslově znečištěné pozemky, bývalé vojenské areály. Je však zcela běţné 

pouţívat samotný termín brownfield, neboť je mezinárodně uznávaný. Jelikoţ problematika 

brownfieldů zasahuje do environmentálních, ekonomických a sociálních oborů je zapotřebí 

definici o tyto aspekty rozšířit. Na to pohlíţí definice EU. Podle ní jsou brownfieldy pozemky 

nebo stavby, které byly postiţeny předchozím uţíváním a jsou zpustlé nebo nevyuţité. 

Nachází se zejména v urbanizovaných územích, mají větší rozlohu a nesou si ekologickou 

zátěţ. K jejich znovuvyuţití je obvykle třeba veřejná intervence [2]. 

Hlavní příčinou vzniku brownfields je nevyuţívaní nebo ekonomicky neefektivní 

vyuţívání ploch a objektů v důsledku restrukturalizace ekonomiky státu i jednotlivých 

regionů. Coţ způsobilo změny v sociálně-ekonomické struktuře a projevilo se to přesunem 

pracovních sil z primárních (zemědělství, lesnictví, rybolov) do sekundárních (průmysl a 

stavebnictví) a nyní zejména do terciárních (obchod, doprava, sluţby a veřejná správa) sfér 

civilního sektoru národního hospodářství [1]. 

Brownfields lze členit dle jejich původního účelu na [3]: 

 Institucionální (občanská vybavenost): nemocnice, věznice. 

 Komerční brownfieldy: vznikají v důsledku neustálého nárůstu obchodních sítí 

supermarketů. Jejich popularita zastínila běţné malé aţ střední obchody, které tímto 

odsoudila k zániku. 

 Obytné brownfieldy: se týkají především menších obcí a měst v hospodářsky slabších 

regionech s vysokou nezaměstnaností, kde se část obyvatelstva stěhuje za prací do velkých 
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měst. Dalším jevem je také sociální problém panelákových sídlišť způsobující pocit 

nedostatku soukromí. Lidé raději volí bydlení v rodinných domech. 

 Průmyslové brownfieldy: vznikly odklonem od těţké průmyslové výroby k produkci 

spotřebního zboţí, automobilů, informační a komunikační techniky. 

 Zemědělské brownfieldy: zemědělství prošlo po r. 1989 změnami nebývalých rozměrů, 

počínaje úpravami vlastnických vztahů k půdě a konče vymezováním zbývajících volných 

prostorů na evropském trhu.  

 Armádní brownfieldy: v červnu r. 1991 došlo k odsunu příslušníků bývalé Sovětské 

armády. V některých městech (např. Bruntál, Frenštát pod Radhoštěm aj.) po nich zůstaly 

zdevastované bytové domy a vojenské prostory. K tomu se pak po roce 2003 přidaly 

opuštěné armádní objekty a areály, z důvodu ukončení povinné základní vojenské sluţby a 

přechodu k profesionální Armádě České republiky. 

 Těţební a důlní brownfieldy: tento typ brownfields je významným typem, jelikoţ jejich 

sanace a opětovné začlenění do krajiny bude dlouhodobou záleţitostí, kterou budou 

ovlivňovat vysoké finanční investice a dlouhodobá perioda přírodních procesů vedoucí 

k obnově přirozených ekosystémů.  

 Ţelezniční brownfieldy 

 

1.2 Kategorizace brownfieldů 

Brownfieldy se dělí do kategorií, podle toho jak je lze finančně v budoucnosti 

zregenerovat. Projekt CABERNET (zabývající se problematikou brownfieldů) dělí 

brownfieldy do tří základních kategorií tzv. A-B-C Model [2]. 

Kategorie A – jedná se o brownfieldy, které mohou být pohlceny soukromým sektorem 

bez veřejné podpory. 

Kategorie B – v tomto případě se jedná o brownfieldy, které se potýkají jiţ s určitými 

problémy a musí být financovány prostřednictvím veřejného a soukromého sektoru. Vhodné je 

tyto brownfieldy přeměnit na brownfieldy kategorie A, o které se pak postará sám trh.  
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Kategorie C – vyuţití těchto brownfieldů je nejsloţitější. Jedná se o brownfieldy mimo 

komerční oblasti. Blokují budoucí rozvoj obce. Aby se tyto brownfieldy převedly na 

brownfieldy kategorie B je zapotřebí velmi silná veřejná podpora.  

 

 

Obrázek č.1 A-B-C brownfield model [2] 

 

Osa x představuje náklady na regeneraci a osa y hodnotu pozemku po rekultivaci. 

 

 

1.3 Problematika brownfieldů 

Problém brownfieldů tkví v moţném znečištění půd, povrchových a podzemních vod a 

zároveň v moţném negativním vlivu na zdraví lidí. Tyto plochy deprimují své okolí a neřešení 

jejich znovuvyuţití vede k expanzi nových staveb do suburbánních částí. Zastavované 
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greenfields, tzv. „zelené louky“ jsou tímto postupně pohlcovány, coţ vede 

k neregulovatelnému růstu měst a obcí [4], [5]. 

Zastavování příměstských částí s sebou nese budování nových infrastruktur, zatímco na 

deprimujících zónách chátrají ty staré. Sociálně kulturní problém brownfieldů spočívá 

v chátrání budov a pozemků, které se stávají nebezpečnými a s postupem času je stále 

finančně náročnější jejich oprava. Okolní nemovitosti jsou tímto esteticky devastované a jejich 

hodnota klesá.  Z ekonomického hlediska jsou brownfieldy problémové kvůli své 

neatraktivnosti pro investory. Mnohdy komplikované procesy, majetkoprávní vztahy 

k pozemkům i nemovitostem a zvýšené náklady při revitalizaci těchto ploch odrazují 

investory, kteří se raději přikloní k budování svých záměrů na zelených loukách. Veřejný 

rozpočet je tímto ochuzován z potenciálních příjmů. Neřešení problému brownfieldů a 

zastavování greenfieldů je v rozporu s trvale udrţitelným rozvojem [4], [5]. 

Výčet hlavních důvodů pro neodkladné řešení problému nevyuţívaných, zdevastovaných 

ploch a objektů [3]: 

 Efektivní a dlouhodobě udrţitelné vyuţívání ploch v zastavěném území spojené 

s omezením prostorového růstu obce.  

 Zvýšení kompaktnosti obce a zkrácení přepravních vzdáleností. 

 Redukce zbytečných záborů půdy pro investice na „zelené louce“, které jsou v přímém 

rozporu s principy udrţitelného rozvoje.  

 Moţnost dalšího environmentálně šetrného vyuţívání nezastavěných ploch 

k zemědělským, lesnickým a rekreačním účelům.  

 Výrazné sníţení nákladů, které jinak úzce souvisejí s neregulovaným prostorovým růstem 

obce. 

 Zajištění zakázek pro místní firmy při sanaci starých ekologických zátěţí v lokalitách 

brownfields. 

 Podstatné zlepšení stavu jednotlivých sloţek ţivotního prostředí pro sanaci starých 

ekologických zátěţí v lokalitách brownfieldů. 
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 Zvětšení celkové rozlohy veřejně přístupné zeleně na administrativním území obce 

úpravou vhodných „vyčištěných“ ploch. 

 Uvolnění prostoru pro nové investice, případně objektů pro potřeby obce. 

 Rozvoj podnikatelského sektoru po příchodu strategického investora spojený s vytvořením 

nových pracovních příleţitostí a poklesem nezaměstnanosti. 

 Zhodnocení majetku (pozemků i nemovitostí) jednotlivců i organizací v okolí 

revitalizovaných brownfields. 

 Růst daňových výnosů obce. 

 Pozitivní změna estetického vzhledu obce. 

 Zvýšení kvality ţivota občanů obce. 

 

1.4 Politické dokumenty a strategie v ČR 

Existuje pět strategických a plánovacích dokumentů zabývající se problematikou 

brownfields. Jedná se o Státní politiku ţivotního prostředí ČR, Strategii udrţitelného rozvoje 

ČR, Strategii hospodářského růstu ČR, Strategii regionálního rozvoje ČR a Politiku územního 

rozvoje ČR [6]. 

SPŢP je základním rámcem veřejné podpory a zlepšování ŢP. Je hlavním dokumentem 

pro ostatní sektorové a regionální politiky z hlediska ŢP [1]. Problematika brownfieldů se 

objevuje ve výčtu naléhavých problémů SPŢP 2004 – 2010 v souvislosti s ochranou 

nezastavěného území (ZPF, PUPFL) a volné krajiny před zábory v důsledku nedostatečného 

znovuvyuţití jiţ dříve zastavěných ploch [7]. 

Strategie udrţitelného rozvoje České republiky (2004) povaţuje brownfields za slabou 

stránku z hlediska ekonomiky ČR a zároveň z hlediska udrţitelnosti. Vyzdvihuje orientování 

nových investic na brownfieldy namísto výstaveb na zelených loukách. Poukazuje na jejich 

nedostatečnou regeneraci a evidenci [8]. 
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Národní strategie regenerace brownfields (dále jen „Strategie“) byla zpracována v rámci 

projektu Phare v roce 2005 organizací Parsons Brinckerhoff. Zadavatelem tohoto dokumentu 

byla agentura CzechInvest. Tato Strategie je obsahem vládního usnesení č. 1100 ze dne 31. 

Srpna 2005. Cílem Strategie je vytvoření vhodného prostředí pro efektivní a rychlou 

regeneraci brownfields. Její cíle mají střednědobý a dlouhodobý charakter. Střednědobé cíle 

jsou plánované do roku 2013 a způsobem jejich dosaţení je maximální zapojení dostupných 

evropských zdrojů pro regeneraci brownfields. Z toho vyplývá, ţe by se do roku 2013 měly 

podpořit přípravy projektů tak, aby se maximálně vyuţily finanční prostředky z evropských 

fondů. Prioritní je také podpora rozvoje vzdělávání v oblasti regenerace brownfields, aby se ve 

veřejné správě dosáhlo profesionalizace. Tento střednědobý cíl rovněţ podporuje smíšenou 

regeneraci brownfields, tedy i jiné vyuţití neţ průmyslové (bydlení, občanská vybavenost aj.). 

Dlouhodobé cíle jsou plánovány aţ po roce 2013 a měly by se týkat prevence vzniku 

brownfields, zlepšování kvality urbanizovaného prostředí a ţivotního prostředí odstraněním 

ekologických zátěţí v brownfields lokalitách. Dále by se měla zajistit aplikace nejlepší praxe 

při realizaci projektů regenerace brownfields a efektivně vyuţívat veřejné prostředky a dotace. 

Za řešení problematiky regenerace brownfields v ČR je Ministerstvo průmyslu a obchodu 

společně s Ministerstvem ţivotního prostředí a Ministerstvem financí [6]. 

Na brownfieldy je v České republice jiţ pohlíţeno v rámci strukturálních fondů 2007 – 

2013 a to v podobě IPRM. V tomto plánu spadají brownfieldy do kategorie Ţivotního 

prostředí a Ekonomického potenciálu [9]. 

 

1.5 Evropské směrnice a programy 

Ve většině evropských zemí je existence brownfieldů uznávaným problémem. Země, 

které se problémem brownfieldů zabývají, zatím pouze shromaţďují informace o počtu 

kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Evropská unie se jiţ snaţí řešit  

problém týkající se brownfieldů, jelikoţ jsou tyto plochy povaţovány za klíčový prvek 

v oblasti územního rozvoje. Typické nástroje Evropské unie jsou směrnice (právní rámec), 
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finanční podpora (prostřednictvím strukturálních fondů Evropské unie) a dále dotace a 

příspěvky [10]. 

Co se týče revitalizace opuštěných průmyslových zón, k dnešnímu dni jsou tyto akce 

finančně podporovány z projektů Evropského fondu pro regionální rozvoj. ERDF je určen 

k vyrovnání největších regionálních rozdílů ve společnosti. Pro cílové regiony toto obecně 

zahrnuje prostředky na obnovu a revitalizaci opuštěných průmyslových ploch prostřednictvím 

různých programů. K těmto programům jsou ještě vyuţívána dodatečná dotační schémata tzv. 

společenské iniciativy. Tyto programy jsou iniciovány Komisí ve spolupráci s národními a 

regionálními vládami a jsou omezeny jak časově tak obsahově. Coţ je případ následujících 

iniciativ [10]: 

 RESIDER – ocelářský průmysl 

 RECHAR – těţba uhlí 

 RENEVAL – loďařství 

 RETEX – textilní průmysl 

 URBAN – širší oblast regenerace projektů 

Pro tyto programy byly vyčleněny finanční prostředky na regeneraci brownfieldů 

v příslušném odvětví [10]. 
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2.  PŘEHLED DATABÁZÍ BROWNFIELDŮ V ČESKÉ REPUBLICE 

Důleţitým pomocným nástrojem při inventarizaci brownfieldů jsou bezpochyby databáze 

brownfieldů, které umoţňují jejich evidenci podle určitých atributů.  

 

2.1 Národní databáze brownfieldů 

Národní databáze brownfieldů (dále jen Databáze) je spravována Agenturou pro podporu 

podnikání a investic CzechInvest. Jedná se o státní příspěvkovou organizaci, která spadá pod 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Databázi realizovala pro Agenturu CzechInvest česká 

softwarová společnost Adineo s.r.o. prostřednictvím informačního modulu SINPRO. 

Doménová adresa Databáze je http://www.brownfieldy.cz . Přístup na tyto stránky je veřejný, 

ale pro podrobnější informace je zapotřebí registrace [11]. 

Národní databáze brownfieldů eviduje brownfieldy v celé České republice. V roce 2005 

zahájila agentura CzechInvest Vyhledávací studii ve spolupráci s jednotlivými kraji. Tato 

Vyhledávací studie probíhala do roku 2007. Celkem bylo lokalizováno 2 355 brownfieldů o 

celkové rozloze 10 362 ha. Tento počet však není konečný, neboť studie neevidovala 

brownfieldy v Praze. Databáze dále slouţí k statistickým účelům, vyhledávání objektů pro 

projekty s veřejnou podporou [11]. 

Agentura CzechInvest dále usiluje o vytvoření vhodného prostředí pro rychlou a efektivní 

realizaci regeneračních projektů a předcházení vzniku nových brownfield v rámci Národní 

strategie regenerace brownfieldů jak jiţ bylo v úvodu zmíněno [11]. 

 

 

 

http://www.brownfieldy.cz/
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2.2 Databáze evidence brownfields s analýzou a indikátory 

Tento projekt je finančně zastřešen Ministerstvem pro místní rozvoj.  Na projektu se 

podílí tito partneři: 

 EC HARRIS s.r.o. – řízení a administrace projektu (zajištění ekonomické a právní 

problematiky) 

 IURS – vede technickou a komunikační část projektu 

 Statutární město Brno – reprezentuje vhodné postupy a materiály pro veřejnou správu 

 DHV CR, s.r.o. – zajišťuje expertizu územního a strategického plánování, problematiku 

ekologického poškození brownfields lokalit 

 ČVUT v Praze – je zdrojem výzkumného zázemí projektu 

Databázový informační systém byl zpracován ČVUT v Praze, Fakultou stavební, 

Katedrou geotechniky. Jedná se o databázi typu klient-server, kde data i aplikace jsou uloţeny 

na linuxovém serveru. Jako programovací jazyk byl zvolen PHP. Databáze je volně dostupná 

na stránkách www.brownfieldsinfo.cz . V případě aktivního zájmu prohlíţení dat je nutná 

registrace [12]. 

 

2.3 Ostatní informační zdroje 

Evidence brownfield lokalit se stala jiţ běţnou součástí společností zabývajících se 

regionálním rozvojem či developerskou činností. Za zmínku jistě stojí portál CPM, kterou 

uvedla na web akciová společnost AVÍZO. Tento portál je určen nejen pro odborníky z oborů 

souvisejících s novou výstavbou, ale také pro nejširší veřejnost zajímajících se o nové 

výstavby. Internetová adresa portálu je www.eCPM.cz a v sekci Galerie projektů občané 

mohou najít informace o jednotlivých projektech, ale také se mohou blíţe seznámit s profily 

investorů a firem, které se na výstavbě podílely. V sekci Investiční příleţitosti a podsekci 

Plocha pro průmysl je moţno dohledat brownfields lokality [13]. Dalším vyuţitelným 

portálem můţe být např. RIS, jeţ je spravovaný CRR [14]. 

http://www.brownfieldsinfo.cz/
http://www.ecpm.cz/
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Ostatní internetové portály zabývající se problematikou brownfields: 

 Stránky Ministerstva pro místní rozvoj – http://www.mmr.cz 

 Stránky Ministerstva průmyslu a obchodu – http://www.mpo.cz 

 Stránky Ministerstva ţivotního prostředí – http://www.mzp.cz 

 Nezisková organizace IURS – http://www.brownfields.cz 

 Výzkumné centrum průmyslového dědictví – http://vcpd.cvut.cz 

 Regionální rozvojová agentura Jiţní Moravy – http://www.rrajm.cz 

 Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. – http://www.ekopolitika.cz 

 Portál územního plánování - http://portal.uur.cz/oborove-informace-o-uzemi/prumysl-

brownfields.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mmr.cz/
http://www.mpo.cz/
http://www.mzp.cz/
http://www.brownfields.cz/
http://vcpd.cvut.cz/
http://www.rrajm.cz/
http://www.ekopolitika.cz/
http://portal.uur.cz/oborove-informace-o-uzemi/prumysl-brownfields.asp
http://portal.uur.cz/oborove-informace-o-uzemi/prumysl-brownfields.asp
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3. STRUKTURA A FUNKCE DATABÁZE COBRAMAN 

3.1 Představení projektu COBRAMAN 

COBRAMAN je evropský projekt, který se zabývá revitalizací brownfields. Tento projekt 

je realizován prostřednictvím operačního programu CENTRAL EUROPE spolufinancované 

ERDF.  

Tabulka č.1 Základní údaje o projektu COBRAMAN [15] 

Zkrácená forma názvu COBRAMAN 

Celý název MANager COordinating Brownfield Redevelopment Activities 

Priorita Konkurenceschopnost 

Oblast podpory Rozvoj polycentrických sídelních struktur a územní spolupráce 

Doba trvání Prosinec 2008 - Listopad 2011 (36 měsíců) 

Celkový rozpočet 

ERDF příspěvek 

€ 3.624.696,00 

€ 2.984.381,60 

Partneři projektu 

Město Bydgoszcz (Polsko) 

Město Stuttgart (Německo) 

Ekonomická univerzita Bydgoszcz (Polsko) 

Město Most (Česká republika) 

VŠB – Technická univerzita Ostrava (Česká republika) 

Město Kranj (Slovinsko) 

Město Ústí nad Labem (Česká republika) 

SIPRO Agentura pro rozvoj - Ferrara (Itálie) 

Institut územního plánování  - Lubljana (Slovinsko) 

Hlavní partner Město Bydgoszcz (Polsko) 
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Obrázek č.2 Oficiální logo databáze COBRAMAN [16] 

 

Tabulka č.2 Rozdělení úloh mezi projektovými partnery [17] 

WP Cíl řešení 
Odpovědný 

partner 

WP1 Řízení a koordinace projektu LP 

WP2 Komunikace a propagace projektu PP9 

WP3 Znalostní databáze a informační systémy - sběr dat a vyplnění 

databáze brownfieldů 
PP3 

WP4 

Brownfield Manaţer - Vědecké školení pro odborníky v praxi. 

Rozvíjení profesního profilu Brownfield manaţera - evropská 

norma ve státní správě, vývoj učebních materiálů pro odborné 

vzdělávání (ve spolupráci s VŠB - TUO), zpracování e -

learningových forem (PP3), provádění prvního ověřovacího 

kurzu 

PP2 

WP5 Pilotní aplikace - řešení projektů regenerace brownfields v 

jednotlivých městech, včetně projektových partnerů 
PP4 

WP6 

1. Pregraduální stupeň: e-learning (kooperace PP3, PP8 i PP9) 

2. Graduální stupeň: Evropská škola pro revitalizaci  

    brownfieldů příprava a realizace vzdělávání odborníků na  

    doplňující magisterský stupeň (PP5). 

3. Postgraduální stupeň: vzdělávání ve formě školení a  

    seminářů (PP3) 

PP5 
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Seznam projektových partnerů: 

 LP - Město Bydgoszcz (Polsko) 

 PP2 - Město Stuttgart (Německo) 

 PP3 - Ekonomická univerzita Bydgoszcz (Polsko) 

 PP4 - Město Most (Česká republika) 

 PP5 - VŠB – Technická univerzita Ostrava (Česká republika) 

 PP6 - Město Kranj (Slovinsko) 

 PP7 - Město Ústí nad Labem (Česká republika) 

 PP8 - SIPRO Agentura pro rozvoj - Ferrara (Itálie) 

 PP9 - Institut územního plánování  - Lubljana (Slovinsko) 

 

3.2 Cíle a očekávané výsledky projektu COBRAMAN 

Prioritou projektu COBRAMAN je zajistit efektivnější řízení revitalizačních procesů 

brownfields, coţ povede ke zlepšení konkurenceschopnosti měst a regionů, rozvoji 

polycentrických sídelních struktur a územní spolupráci [15], [16]. 

Ve střední Evropě zatím neexistuje standardní a ucelený vzdělávací program na 

revitalizaci brownfields. Školení a vzdělávací programy vyţadují úzkou spolupráci mezi 

zkušenými akademiky z více evropských zemí. Program COBRAMAN by měl zajistit 

spolupráci vysokých škol a veřejných orgánů zabývajících se znovuobnovením brownfields 

lokalit. Tato mezinárodní spolupráce umoţní sdílet osvědčené postupy, definovat ověřené 

metody a aplikovat je v konkrétních případech. Úspěšná standardizace vzdělávání v zemích 

střední Evropy bude především prospěšná pro evropskou samosprávu a stane se základem pro 

výcvik jejich odborníků [15], [16]. 

Hlavní aktivity projektu COBRAMAN lze rozdělit do dvou částí. První část se týká úkolu 

vytvoření pozice brownfield manaţera. Poţadavky na tuto profesi budou definovány na 

základě praktických poţadavků partnerských měst. Jakmile se vytvoří job profil manaţera, 



Bc. Lenka Michnová: Brownfields města Frýdek-Místek pro Databázi COBRAMAN 
 

Rok 2011   24 

bude zapotřebí zavést tuto novou pozici do jiţ existující městské struktury. V kaţdém městě 

bude veden jiný typ profilu manaţera tak, aby se pokryla veškerá hlediska. Tudíţ hlavním 

výstupem lokálních projektů budou dobře vyškolení brownfield manaţeři. Druhá část se 

zaměřuje na přenos znalostí a vzdělání, uskutečňovaný hlavně mezi univerzitami a 

institucemi. Vyuţití výsledků dřívějších projektů pomůţe vytvořit webově přístupnou databázi 

znalostí. Nicméně hlavní důraz této části bude kladen na vytvoření a trvale provozování 

studijních oborů, které budou poskytovány na různých úrovních. Budou zřízeny magisterské, 

stejně jako bakalářské a dálkové studijní obory, pro podporu studentů či jiţ zaměstnaných 

osob [15], [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.3 Hlavní cíle projektu COBRAMAN [16] 
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Společná práce jak na vývoji a implementaci brownfield manaţerů, tak na vzniku 

stěţejního evropského kurzu se prakticky vyzkouší a vyhodnotí jiţ na pilotních projektech 

realizovaných v různých oblastech, coţ posílí sjednocení pravomocí COBRAMAN partnerů. 

Tuto pravomoc zuţitkují i jiná města a regiony ve střední Evropě a to prostřednictvím 

hlavního kurzu. Brownfield manaţer jako nová profese bude představovat kompletní 

vědomostní element a bude k dispozici všem různým činitelům v oblasti brownfield 

revitalizace. Tato skutečnost povede k většímu vytváření lepších pracovních míst v této oblasti 

a zároveň bude napomáhat městům a regionům spolupracovat na nových přístupech v oblasti 

udrţitelného rozvoje měst a tím dosáhnout dobré úrovně městského prostředí, coţ do města 

přinese práci, investování a hospodářský růst [15], [16]. 

Hlavními výstupy projektu COBRAMAN budou: 

 zmapování brownfields v okrese (pilotní projekt) 

 GIS vrstvy a databáze s informacemi k jednotlivým brownfields 

 Web databáze 

 Strategie regenerace brownfields 

 Manuály pro práci brownfield manaţera a pro vlastníky brownfields 

 

3.3 Popis COBRAMAN databáze – sekce WP3 

Databáze je klíčovým nástrojem celého projektu, neboť ovlivňuje většinu z jeho aspektů. 

Práce na databázi byla zahájena v září 2009 a bude pokračovat aţ do konce trvání projektu. 

Tuto databázi navrhla VŠB – Technická univerzita Ostrava. Databáze je řízena pouze 

v anglickém jazyce [16]. 

VŠB – Technická univerzita Ostrava má na starosti tyto úkoly [18]: 

 Návrh hardwaru a systémového softwaru  

 Návrh a správa databázové infrastruktury 
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 Nastavení a konfigurace hardware platformy: 

o aplikační server (DELL), 

o databázový server (DELL), 

o diskové pole. 

Oba servery běţí pod operačním systémem Microsoft Windows Server 2008. Jako 

databáze byla zvolena Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition [18]. 

COBRAMAN databáze je navrţena jako standardní relační databáze (viz obrázek č.4). 

Základní tabulka je brownfield tabulka se spoustou dalších tabulek spojených relacemi, jako 

jsou projekty, externí soubory, umístění, dokumentace, status, kontaminace, elektronické 

zdroje informací atd. [18].  

Databáze má rozvrţené základní typy uţivatelů na [18]: 

 běţný uţivatel (má přístup ke čtení/psaní), 

 vlastník (zodpovídá za schvalování údajů), 

 administrátor (můţe změnit vlastníka a systémová nastavení týkající se přístupových 

práv). 

Nashromáţděná data od všech partnerů se uloţí do databáze a posléze se řeší schválení 

těchto údajů. Některé údaje můţou mít status pouze pro interní pouţití [18]. 

 

 

 

 

 



 

   

 
 
 

 

  Obrázek č.4 Konceptuální schéma COBRAMAN databáze [18]
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3.4 Uţivatelské rozhraní databáze COBRAMAN 

Mezi uţivatele této databáze patří [16]: 

 Brownfield Manaţeři 

 MA / MSc a postgraduální studenti 

 Pracovníci veřejné správy 

 Vědci 

 Instituce 

 Investoři 

Webové rozhraní databáze COBRAMAN dostupné na adrese www.cobraman-ce.eu je 

rozděleno do několika sekcí a podsekcí: 

 Domovská stránka: 

o základní informace o projektu  

o očekávané výsledky 

 Události 

o kalendář plánovaných projektových akcí 

o informace k projektovým jednáním 

o informace o školení brownfield manaţerů 

o informace z konferencí – prezentace COBRAMAN projektu 

o přehled ostatních národních a mezinárodních akcí 

 Výstupy 

o zprávy týkající se hlavních oblastí projektu (WP1-6) 

o informační letáky pro všechny partnerské země 

o informační bulletin 

o plakáty 

 Pilotní projekty 

o Polsko / Bydgoszcz  - břehy řeky Brdy 

o Německo / Stuttgart - průmyslová plocha Quellenstrasse 

http://www.cobraman-ce.eu/
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o Česká republika / Most - jezero Most 

o Slovinsko / Kranj – hlavní nádraţí 

o Česká republika / Ústí nad Labem – evidence brownfieldů 

o Itálie / Ferrara – bývalý cukrovar 

 Média 

o novinové články 

o časopisy 

o rádio a TV 

o tiskové zprávy 

o COBRAMAN na jiných webových stránkách 

o Propagační činnost projektu COBRAMAN 

 Fotogalerie 

 Odkazy 
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4. BROWNFIELDY SPRÁVNÍHO OBVODU ORP FRÝDEK-MÍSTEK 

4.1 Stručná charakteristika řešeného území 

 

 

Obrázek č.5 Schematická mapa ORP Frýdek-Místek k 1.1.2010  

 

Statutární město Frýdek-Místek je městem okresním, ale také správním obvodem obce 

s rozšířenou působností. V této diplomové práci zpracovávám data o brownfieldech na úrovní 

ORP. Správní obvod ORP Frýdek-Místek je jeden z 22 správních obvodů Moravskoslezského 

kraje, který se rozprostírá v jeho jihovýchodní části. Ze severovýchodu je ohraničen správními 

obvody Havířovem a Českým Těšínem, na východě Třincem a Jablunkovem, na jihozápadě 



Bc. Lenka Michnová: Brownfields města Frýdek-Místek pro Databázi COBRAMAN 
 

Rok 2011   31 

Frýdlantem nad Ostravicí a Frenštátem pod Radhoštěm, na západě Kopřivnicí a severní 

hranici tvoří obce správního obvodu Ostrava. Jih obvodu lemuje krátká státní hranice se 

Slovenskem [19]. Správní obvod ORP Frýdek-Místek se skládá z 37 obcí. Základní údaje o  

ORP Frýdek-Místek jsou představeny v tabelárním přehledu přílohy č.1. 

4.1.1 Zemědělský půdní fond 

Reliéf správního obvodu je daný polohou CHKO Beskydy, která určuje niţší intenzitu 

zemědělství a vyšší podíl lesů. Dle údajů ČSÚ  k 30. 6. 2010 obhospodařuje zemědělství v SO 

ORP Frýdek-Místek plochu 22 514 ha zemědělské půdy, coţ je 47 % z celkové rozlohy území. 

Nejvíce je zastoupena orná půda s 13 069 ha (58 %), coţ je výrazně niţší neţ republikový 

průměr. Travní porosty jsou další významnou sloţkou zemědělské půdy, které zaujímají 7 325 

ha (32,5 %). Zahrady a ovocné sady zabírají dohromady plochu 2 120 ha (9,4 %) [19]. 

Do 1. třídy ochrany ZPF (bonitně nejcennější půda) je ve správním obvodu zahrnuto přes 

6 % zemědělské půdy. 2. třída ochrany (zemědělská půda s nadprůměrnou produkční 

schopností) zaujímá plochu o cca 30 %. Největší podíl zemědělské půdy 1. a 2. třídy se 

rozprostírá na území obcí Horní Tošanovice, Kaňovice, Krmelín, Lučina, Nošovice, Paskov, 

Pazderna, Řepiště a Třanovice (vţdy něco přes 70 %) [20]. 

Změnu výměry zemědělské půdy ve správním obvodu ORP Frýdek-Místek v letech    

2003 – 2010 dokládá následující tabulka č. 3.  

Tabulka č.3 Změna výměry zemědělské půdy za období 2003 – 2010 [20] 

Oblast 
Rozloha ZP 

k 31.12.2003 (ha) 

Rozloha ZP             

k 30.6.2010 (ha) 

Úbytek ZP 

(%) 

ČR 4 277 435 4 238 975 - 0,9 

ORP Frýdek-Místek 22 899,8 22 514 - 1,68 
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Z tabulky vyplývá, ţe mezi lety 2003 – 2010 v této oblasti ubyla zemědělská půda o 1,68 

% (coţ činí 385,8 ha). Tento úbytek je výrazně větší neţ průměr v ČR (-0,9 %). Především se 

jednalo o úbytky zemědělské půdy v obcích Nošovice (-45,95 %) a Niţní Lhoty (-14,76 %). 

Důvodem byla výstavba průmyslové zóny pro automobilku Hyundai v katastrálních územích 

těchto obcí [19]. 

4.1.2 Industrializace a konverze průmyslu po roce 1990  

Industrializace Frýdku-Místku byla zaloţena především na hutním, textilním                         

a dřevozpracujícím průmyslu. Textilní průmysl se na Frýdecko-Místecku můţe chlubit 

dlouhou historií. Většina textilních závodů zde byla postavena do druhé poloviny 19. století. 

Po 2. světové válce došlo k znárodnění textilního průmyslu a v letech 1946 – 48 postupné 

integraci do jediného subjektu Slezské bavlnářské závody (Slezan Frýdek-Místek a.s.). Tento 

závod byl tvořen patnácti provozy, které se nacházely i mimo města Frýdek-Místek. Mimo 

Slezan Frýdek-Místek a.s. byly ve městě postaveny textilní závody VKUS a Koplet. Mezi 

významné hutní závody patřila v Lískovci Karlova huť. Její největší rozvoj byl spojen 

s obdobím socialistické industrializace, kdy huť byla přejmenována na Válcovny plechu. 

Historie těţebního průmyslu se ve Frýdku-Místku datuje jiţ od 17. století. První těţební 

surovinu zde představovala ţelezná ruda. Jiţ od 18. století se vědělo o loţiscích černého uhlí 

na Frýdecku-Místecku. Těţba černého uhlí však byla odsouhlasena aţ po 2. světové válce, kdy 

došlo k výstavbě dolů Paskov (1960-65) a Staříč (1963-1970). V odvětví potravinářského 

průmyslu dominovaly Severomoravské mlékárny, konzervárny (Seliko) a masokombinát 

(Severomoravský průmysl masný). Rovněţ v dřevozpracujícím průmyslu došlo po 2. světové 

válce ke znárodnění a ze znárodněných dřevařských závodů byl vytvořen národní podnik 

SmDZ se sídlem v Šumperku. V letech 1984 – 1985 byl ve Starém Městě vybudován moderní 

závod na výrobu UNIMO buněk [21]. 

Zahájení těţby uhlí v Paskově a Staříči způsobilo zvlášť dynamické změny uvnitř 

prostorové struktury Frýdku-Místku. S tím souviselo rozšiřování stávajících a výstavbu 

nových výrobních kapacit ve Frýdku-Místku. Industrializace měla za následek značný nárůst 
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počtu obyvatel, ale bez výrazného rozšiřování obytných zón, jelikoţ město vyuţívalo plochy 

ve vnitřním městě, coţ na druhou stranu vedlo k přestavbě historických částí města [21]. 

Konverze průmyslových odvětví nastala ve Frýdku-Místku s počátkem 90. let v důsledku 

rozpadu tradičních trhů zemí RVHP. Textilní podnik Slezan Frýdek-Místek a.s. se dostal do 

váţných potíţí způsobených platební neschopností odběratelů, coţ vedlo k poklesu výroby aţ 

následnému uzavření tří závodů mimo město. Původní počet zaměstnanců v textilce, který byl 

téměř 4 500 se sníţil na přibliţně 2 000 kmenových zaměstnanců během let 1990 -1992 [21]. 

Koncem roku 2008 se začala negativně projevovat světová finanční krize, která se podepsala 

na konečném úpadku společnosti Slezan. Textilka je jiţ dva roky v insolvenčním řízení. 

V současnosti ještě probíhá výprodej zásob, zařízení, strojů a nemovitostí.  

Na počátku transformačního období byl přinucen utlumit největší podnik Válcovny 

plechu Frýdek-Místek neefektivní činnosti, omezit zaměstnanost a vyčlenit aktivity 

nesouvisející bezprostředně s hutní výrobou do dceřiných společností VP Bess, VP 

Technotron a VP Sluţby. Konverze se ani nevyhnula těţebního průmyslu. V současnosti těţba 

uhlí na Frýdecko-Místecku probíhá jiţ jen na dole Staříč II ve Staříči. Na ostatních dolech 

(včetně Paskova) byla ukončena. Staříč I zůstává v majetku OKD [21]. 

 

4.2 Zpracování dat a informací o brownfieldech v ORP Frýdek-Místek  

V této diplomové práci jsem data a informace o brownfieldech, které se nacházejí na 

území ORP Frýdek-Místek, shromaţďovala ze starších inventarizací. Tyto informace jsem 

chtěla dále revidovat a rozšířit. Proto dalším postupem v rámci inventarizace brownfieldů 

v řešeném území bylo oslovení všech 37 obcí (seznam jednotlivých obcí naleznete v příloze          

č. 1) správního obvodu emailem. Tento tzv. dotazník měl zjišťovací charakter, zdali se 

v jednotlivých obcích nenacházejí pozemky a budovy, které doposud nebyly povaţovány za 

brownfieldy. Pro tento účel jsem vytvořila v programu MS Excel soubor Brownfield karty (viz 

příloha č. 2), kterou jsem zaslala v příloze emailu mé ţádosti.  
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Dotazníku se zúčastnilo 10 z 37 oslovených zastupitelů obce, coţ představuje cca 27 % 

účast. Z těchto 10 zúčastněných 8 oznámilo, ţe na území jejich obce se ţádné brownfieldy 

nenacházejí. Jednalo se o obce Bruzovice, Dolní Tošanovice, Horní Tošanovice, Lhotka, 

Praţmo, Staré Město, Vojkovice a Vyšní Lhoty. V Raškovicích byl potvrzen jiţ evidovaný 

brownfield, a to Slezan-závod 02, který má na seznamu agentura CzechInvest. V Paskově byly 

identifikovány 2 nové brownfieldy. Areál bývalých skleníků Paskov a Areál bývalé Prefy 

Paskov. 

Dalším zdrojem, ze kterého jsem čerpala, byla Národní databáze brownfieldů spravována 

agenturou CzechInvest. Tato agentura provedla Vyhledávací studii (v rámci projektu PHARE) 

pro lokalizaci brownfieldů v České republice v letech 2005/2007 ve spolupráci s krajskými 

úřady. Tato Národní databáze brownfieldů eviduje 11 brownfieldů na úrovni ORP             

Frýdek-Místek. Přehled brownfieldů se dále nachází na webových stránkách města            

Frýdek-Místek (www.frydekmistek.cz). Ve své evidenci 2 brownfieldy. Regionální 

Informační Servis - RIS (www.risy.cz) doplňuje můj seznam o 1 brownfield. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabulka č.4 Základní přehled informací k brownfieldům ORP Frýdek-Místek 

Název brownfieldu Zdroj Vlastník 
Rozloha 

celkem (ha) 

Zastavěná 

plocha (ha) 

Beskydská kasárna www.brownfieldy.cz Město F-M 170 11,90 

Průmyslový areál Beskydská www.brownfieldy.cz Slezan F-M 8,03 2,86 

Průmyslový areál Hálkova www.brownfieldy.cz Slezan F-M 4,50 - 

Sklady Staroměstská www.brownfieldy.cz Slezan F-M 1,47 0,60 

Sklady u nádraţí www.brownfieldy.cz Slezan F-M 0,38 0,25 

Slezan-dílny a velkosklad www.brownfieldy.cz Slezan F-M 1,04 0,59 

Slezan-Nádraţní www.brownfieldy.cz Slezan F-M 0,66 0,45 

Slezan-ředitelství www.brownfieldy.cz Slezan F-M 3,12 0,57 

Slezan-závod  01 www.brownfieldy.cz Slezan F-M 1,69 0,55 

Slezan-závod 02, Frýdek-Místek www.brownfieldy.cz Slezan F-M 1,34 0,71 

Slezan-závod 02, Raškovice www.brownfieldy.cz Slezan F-M 2,64 0,84 

Kasárna ve frýdeckém lese www.frydekmistek.cz Město F-M 14,80 1,40 

Lokalita Rybníky a objekt staré teplé válcovny Arcelor Mittal www.frydekmistek.cz ArcelorMittal 5,20 1,90 

Zámek Paskov www.risy.cz Fakultní nemocnice Ostrava 19,6 0,50 

Areál bývalých skleníků Paskov Dotazník Biocel Paskov 16,00 0,00 

Areál bývalé Prefy Paskov Dotazník - 10,05 - 
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1. Beskydská kasárna, Frýdek-Místek - 49°39'38.965"N 18°20'3.553"E 

Areál kasáren byl vybudován v 60. letech 20. století. Po roce 2003 se zrušila branná 

povinnost, coţ ukončilo armádní provoz těchto kasáren. Areál kasáren je situován jiţně od 

městské zástavby Místku v severní části rozsáhlého Místeckého lesa a je ohraničen betonovým 

plotem. Severně areál kasáren navazuje na zástavbu nízkopodlaţních domků a zahrádek. V 

západní části areálu se nachází restaurace a rodinný dům se zahradou. V jiţním a východním 

směru je rozprostřen Místecký les. Vlastníkem je statutární město Frýdek-Místek [22]. 

Mapový podklad zobrazující hranice Beskydské kasárny se nachází v příloze č. 3. Rozloha 

lokality je 170,00 ha. Zastavěná plocha činí přibliţně 11,90 ha. Terén je převáţně rovinatý 

pouze s mírným úklonem (do 3%) k severu. V areálu kasáren se nachází okolo 40 objektů           

a lze je rozdělit na tři části dle funkčního vyuţití. Na část provozně správní, část kasáren            

a autoparku a nakonec na bojovou část. Je zde napojení na elektriku, plyn, pitnou vodu            

a kanalizaci. Celý areál se nachází ve vzrostlém jehličnatém lese pokrývající většinu bojové 

plochy [22]. 

Podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny neleţí areál v chráněném území. 

Zvláště chráněné prvky ochrany přírody se na lokalitě kasáren ani v blízkém okolí do 2 km 

nevyskytují.  Z pohledu ÚSES má jihozápadní část Místeckého lesa status lokálního biocentra 

a potok tekoucí podél areálu plní funkci lokálního biokoridoru. Samotný Místecký les má ze 

zákona status významného krajinného prvku [22]. 

V roce 2004 byl pro tuto lokalitu vypracován HG průzkum firmou AQ-test, s.r.o. Podle 

tohoto průzkumu není kontaminace zemin nijak dramatická a především se týká, co do 

látkového sloţení, ropných látek (NEL) a vybraných polyaromátů. Ropné látky byly zjištěny 

v objektu čerpací stanici pohonných hmot. K úniku ropných látek do horninového prostředí 

došlo, avšak je vázán pouze na zdrojová místa nepřekračující vzdálenost 1 – 2 m. Zvýšená 

koncentrace polyaromatických uhlovodíků (benzoapyrenu) byla zjištěna v bojové části areálu. 

Znečištění je vázáno pouze na svrchní vrstvu naváţek a v podloţních sprašových hlínách jiţ 

nebylo detekováno [22].  
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Obrázek č.6 Fotografie Beskydské kasárny [23] 

 

2. Průmyslový areál Beskydská, Frýdek-Místek - 49°39'56.706"N, 18°20'48.73"E 

Jedná se o bývalou úpravnu textilu a tkalcovnu o celkové rozloze 8,03 ha. Doba výstavby 

probíhala v letech 1920 - 1995. Areál závodu je situován v průmyslové zóně jihozápadní části 

lokality Místek u hlavní komunikace Ostrava - Slovensko. Závod je celý oplocený. Zastavěná 

plocha má 2,86 ha. Vlastníkem je Slezan Frýdek-Místek a.s., který je v insolvenčním řízení. 

Celý závod má kompletní infrastrukturu. Mapový podklad zobrazující hranice Průmyslového 

areálu Beskydská se nachází v příloze č. 4. 

Nachází se zde několik stavebních objektů. Jedná se o Úpravnu, coţ je soubor hal s hlavní 

nosnou konstrukcí z ocelových sloupů a zděných cihelných stěn. Výplňové a dělicí konstrukce 

jsou zděné, případně panelové. Střechy jsou sedlové, pultové, obloukové a ploché s různými 

výškovými úrovněmi. Na střechách jsou umístěny sedlové nebo obloukové světlíky se 

skleněnou nebo polykarbonátovou výplní. Podlahy jsou betonové, z ocelového plechu, 

teracové, šatovské nebo keramické dlaţby, případně s krytinou z PVC. Jedná se o převáţně 

jednopodlaţní objekt.  Další budovou je Tkalcovna jehlová. Je to jednopodlaţní objekt z 

třílodní ţelezobetonové montované skeletové haly s vyzdívkami z cihel a stěnových panelů. 

Střecha je plochá betonová s krytinou z asfaltové lepenky a se sedlovými skleněnými světlíky. 

Podlaha je z teracové dlaţby a průmyslové podlahy Monalit. K objektu jsou přistavěny dvě 

rampy se zastřešením z ocelové konstrukce včetně dvou hydraulických zvedacích plošin 
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HZP5. A další budovou je Tkalcovna skřipcová. Je to jednopodlaţní objekt tvořen ocelovou 

skeletovou halou s cihelnými zděnými stěnami a ocelovými sloupy.  

  

Obrázek č.7 Fotografie Průmyslového areálu Beskydská [23] 

 

3. Průmyslový areál Hálkova, Frýdek-Místek - 49°41'3.884"N, 18°20'19.5"E 

Tento průmyslový brownfield bývalé tkalcovny se rozprostírá na ploše 4,50 ha. Doba 

výstavby probíhala v letech 1893 - 1970. Areál závodu je situován v průmyslové zóně 

severozápadní části lokality Místku v blízkosti hlavních komunikací. Vlastníkem je opět 

Slezan Frýdek-Místek a.s. v insolvenčním řízení.  

Závod je tvořen komplexem budov, z nichţ hlavní budova je tkalcovna, zahrnující                  

i přípravnu a správu závodu. Budovy jsou převáţně z cihelného zdiva v původním slohu. 

Objekt je celý oplocený. Převáţná část komunikací je tvořena asfaltovým povrchem, případně 

zpevněnou kamenitou zeminou. Areál je napojen na plyn, pitnou vodu, uţitkovou              

vodu, kanalizaci. Chybí pouze datová a telekomunikační napojení a vnější napojení na plyn. 

Mapový podklad zobrazující hranice Průmyslového areálu Hálkova se nachází v příloze č. 5. 
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Obrázek č.8 Fotografie Průmyslového areálu Hálkova [23] 

 

4. Sklady Staroměstská (Tauchman), Frýdek-Místek - 49°40'37.491"N, 18°21'25.373"E 

Jedná se o bývalé sklady surovin a hořlavin Slezanu F-M a.s. o celkové rozloze 1,47 ha. 

Doba výstavby probíhala okolo r. 1900. Zastavěná část lokality činí 0,6 ha. Celý areál má 

napojení na elektřinu a kanalizaci, dále na pitnou a uţitkovou vodu. Chybí zde napojení na 

plyn a datové přípojky. Mapový podklad zobrazující hranice Skladů Staroměstská se nachází 

v příloze č. 6. 

V areálu se nachází 4 objekty. Sklad surovin I - jednopodlaţní dvoulodní hala z ocelové 

konstrukce se sedlovou zateplenou střechou. K hale jsou přistavěny původní zděné objekty. U 

skladu je vybudována zastřešená betonová rampa. Její rozloha je 5 268 m
2
. Sklad surovin II - 

jednopodlaţní hala z ocelové konstrukce se sedlovou střechou s krytinou z plechu. U skladu je 

vybudována betonová zapuštěná rampa se zastřešením. Její rozloha je 586 m
2
. Sklad            

hořlavin - jednopodlaţní zděný objekt s pultovou střechou z vlnitých azbestocementových 

desek. Před objektem je rampa. Rozloha 36 m
2
. Dílna - jednopodlaţní cihelný objekt se 

sedlovou střechou. Rozloha 308 m
2
. V současnosti je v pronájmu jako dílna akumulačních 

vozíků.  
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Obrázek č.9 Fotografie Skladů Staroměstská [23] 

 

5. Sklady u nádraţí, Frýdek-Místek - 49°40'38.127"N 18°21'18.504"E 

Tento bývalý sklad surovin má rozlohu 0,38 ha a nachází se v těsné blízkosti nádraţí ČD 

ve Frýdku-Místku. Objekt byl postaven v roce 1940. Zastavěná plocha má 0,25 ha. Areál má 

napojení na elektriku, pitnou vodu a kanalizaci. Chybí přípojky plynu, dešťová kanalizace                 

a telefonní přípojky. Mapový podklad zobrazující hranice Skladů u nádraţí se nachází              

v příloze č. 7. 

V areálu jsou dvě budovy. Sklad suroviny - trojlodní hala, slouţící ke skladování 

suroviny, se sedlovým krovem s krytinou z asfaltové lepenky. K hale je přistavěna zastřešená 

betonová rampa k vykládání z ţelezniční vlečky (0,23 ha).  A další budovou je Přístavba 

skladu. Tento objekt navazuje na hlavní sklad s propojením přes zastřešenou betonovou 

rampu. Jedná se o kombinovaný zděný a plechový objekt, zastřešený plechem (0,02 ha).  
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Obrázek č.10 Fotografie Skladů u nádraží [23] 

 

6. Slezan-dílny a velkosklad, Frýdek-Místek - 49°40'53.442"N 18°21'6.979"E 

Závod byl postaven v r. 1932 pro velkosklad textilu a šicích dílen na ulici Na Příkopě. 

Objekty jsou v zachovalém stavu, rekonstrukce je moţná. Celková plocha je 1,04 ha                      

a zastavěná 0,59 ha. Areál jen napojen na elektriku, pitnou a uţitkovou vodu a kanalizaci. 

Chybí přípojky plynu a datové telekomunikační připojení. Mapový podklad zobrazující 

hranice Slezanu-díly a velkosklad se nachází v příloze č. 8. 

Prodejní velkosklad textilu je jednopodlaţní hala monolitického ţelezobetonového skeletu 

s plochou ţelezobetonovou střechou s krytinou z asfaltové lepenky a se zasklenými sedlovými 

světlíky. Další denní osvětlení je zajištěno okny z luxferů a prosklenými dřevěnými okny. 

Stěny jsou zděné cihelné a podlahy z teracové dlaţby. Vytápění je jednou klimatizační 

strojovnou s betonovou podlahou. V prostorách kanceláří jsou podlahy s krytinou z PVC. 

Hlavní hala slouţí jako prodejní velkosklad a jihovýchodní přístavba pro potřeby kanceláří, 

vzduchotechniky, sociálního zařízení a menších skladů.  

Nová šicí dílna je dvoupodlaţní budova, která je z části z ţelezobetonového skeletu se 

ţelezobetonovými stropy a vyzdívkou z cihelného zdiva a z části ze svislé konstrukce                     

z litinových sloupů, obvodového cihelného zdiva a s dřevěnými trámovými stropy. Střecha je 

v obou částích budovy sedlová s mírným spádem s krytinou z asfaltové lepenky.  Podlahy jsou 

z teracové dlaţby, betonové a ze stěrkové podlahy. K objektu je přistavěna nakládací 
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zastřešená rampa s hydraulickou zvedací plošinou HZP 5. Mezipatrová doprava je zajištěna 

dvěma nákladními výtahy. Objekt se pouţívá v 2NP pro konfekční šicí dílnu včetně skladu a  

v 1NP pro prodejní sklad textilu.  

Administrativní budova navazuje na novou rekonstruovanou šicí dílnu a pouţívá se pro 

administrativu šicích dílen. Svislé konstrukce jsou zděné cihelné, stropy dřevěné trámové          

s prkennou podlahou a krytinou z PVC. Střecha je sedlová dřevěná s mírným spádem a 

krytinou z asfaltové lepenky. Podlaha v 1NP je betonová. Spojovací schodiště je rovněţ 

betonové.  

Sklad šicích dílen - Objekt je jednopodlaţní se zděnou cihelnou svislou konstrukcí a 

ţelezobetonovou sedlovou střechou s mírným sklonem a krytinou z asfaltové lepenky. 

Podlahy jsou betonové. Budova se pouţívá pro skladování výrobků z šicí dílny. Dále je               

v prostorách areálu několik drobných nepodstatných objektů, slouţících jako sklady.  

 

 

Obrázek č.11 Fotografie Slezanu-dílny a velkosklad [23] 

 

7. Slezan – Nádraţní, Frýdek-Místek - 49°40'46.046"N 18°21'16.304"E 

Bývalý areál výrobní haly přádelny a přidruţených objektů na ulici Nádraţní. Doba 

výstavby 1910. Celková rozloha 0,66 ha a zastavěná 0,45 ha. Celý objekt má kompletní 

infrastrukturu kromě telefonního připojení a dešťové kanalizace. Mapový podklad zobrazující 

hranice Slezanu-Nádraţí se nachází v příloze č. 9. 
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V areálu se nachází několik budov. Mezi ně patří: 1) Administrativní budova - je to 

dvoupodlaţní nepodsklepený objekt z cihelného zdiva s plochou střechou. Zachovalý stav. 

Zastavěná plocha 137 m
2
, Podlahová plocha 270 m

2
. 2) Sklad - hala je z cihelného zdiva se 

sedlovou střechou s krytinou z asfaltové lepenky. Zastavěná plocha a zároveň podlahová 

plocha 436 m
2
. 3) Trafostanice - Dvoupodlaţní nepodsklepený, cihlový objekt s plochou 

střechou. Zastavěná plocha 393 m
2
. Podlahová plocha 780 m

2
. 4) Zámečnická                       

dílna - Jednopodlaţní nepodsklepený cihlový objekt. Zastavěná a zároveň podlahová plocha 

činí 362 m
2
. 5) Kuchyň a jídelna - Jednopodlaţní cihlový objekt s plochou střechou. Zastavěná 

a zároveň podlahová plocha činí 290 m
2
. 6) Přádelna - Čtyřpodlaţní částečně podsklepený, 

cihlový objekt s plochou střechou. K budově přistavena zastřešená ocelová rampa. Podlaţí 

propojeny 3 nákladními výtahy. Zastavěná plocha je 2 870 m
2
 a podlahová plocha je 9 000 

m2. 

 

 

Obrázek č.12 Fotografie Slezanu-Nádražní [23] 

 

8. Slezan Ředitelství, Frýdek-Místek - 49°41'1.973"N 18°20'46.95"E 

Závod ředitelství Slezanu F-M a.s., se skládá z administrativních budov a skladových              

a dílenských objektů. Lokalita se rozprostírá na celkové ploše 3,12 ha a její zastavěná část činí 

0,57 ha. Areál je napojen na elektriku, pitnou vodu, kanalizaci. Chybí připojení na plyn, odvod 

dešťové vody a telefonní přípojky. Mapový podklad zobrazující hranice Slezanu-Ředitelství se 

nachází v příloze č. 10. 
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Obrázek č.13 Fotografie Slezanu-Ředitelství [23] 

 

 

9. Slezan – závod 01, Frýdek-Místek - 49°40'7.36"N 18°20'57.497"E 

Tento závod textilní továrny Slezan Frýdek-Místek je situován v intravilánu části Místek. 

Rozloha celého areálu činí 1,69 ha. Zastavěno je 0,55 ha V současnosti je areál částečné 

vyuţíván dobíhajícím provozem. Mapový podklad zobrazující hranice Slezanu-závod 01 se 

nachází v příloze č. 11. 

V areálu se nachází 10 objektů. Celkový stav objektů je relativně zachován. Dva objekty 

mají zastavěnou plochu větší neţ 500 m
2
. Budovy byly v průběhu let postupně budovány                

a rekonstruovány. Výstavba probíhala v letech 1900 – 1970. Nejstarší budova je sto let stará. 

Objekty mají teplovodní vytápění a jsou osvětleny. Je zde napojení na elektřinu, pitnou vodu, 

kanalizaci a plyn. Chybí napojení na uţitkovou vodu.  
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Obrázek č.14 Fotografie Slezanu-závod 01 [23] 

 

 

10. Slezan – závod 02, Frýdek-Místek - 49°40'43.652"N 18°21'22.877"E 

Jedná se o bývalé objekty tkalcovny, snovárny a skladů v intravilánu města. Výstavba 

započala v roce 1910. Celková rozloha lokality je 1,34 ha a zastavěná část má 0,71 ha. Areál 

má vnější napojení na elektřinu a vnitřní rozvody elektřiny, dále má napojení na pitnou vodu, 

kanalizaci. Není zde napojení na uţitkovou vodu a plyn. Je zde pět objektů. Stavby jsou 

především z cihelného zdiva, střechy jsou z asfaltové lepenky. Mapový podklad zobrazující 

hranice Slezanu-závod 02 se nachází v příloze č. 12. 

 

Obrázek č.15 Fotografie Slezanu-závod 02 [23] 
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11. Slezan – závod 02, Raškovice - 49°40'43.652"N 18°21'22.877"E 

Tento závod o celkové rozloze 2,64 ha sestává z deseti hlavních objektů. Zastavěná 

plocha je 0,84 ha. Šest objektů má rozlohu větší neţ 500 m
2
. Další drobné objekty slouţily 

jako nepodstatné sklady nebo k jiným účelům. Závod je umístěn v extravilánu obce, ale 

s dobrým přístupem po komunikaci II. třídy. V dnešní době není závod nikterak vyuţíván. 

Celý objekt má kompletní infrastrukturu (elektřinu, pitnou a uţitkovou vodu, kanalizaci           

a plyn). Budovy jsou především z cihelného zdiva a mají plochou betonovou střechou             

a asfaltovou lepenkou. Jsou v dobrém stavu, ale rekonstrukce je moţná. Mapový podklad 

zobrazující hranice Slezanu-závod 02, Raškovice se nachází v příloze č. 13. 

 

 

Obrázek č.16 Fotografie Slezanu-závod 02 Raškovice [23] 

 

 

12. Kasárna ve frýdeckém lese, Frýdek-Místek - 49°41'23.333"N, 18°23'56.963"E 

Bývalá kasárna se nachází ve frýdeckém lese v rekreačně a ekologicky cenné lokalitě, 

která slouţí k rekreaci obyvatel města. Je vyuţívána především obyvateli sídliště Slezská, 

obyvateli okrajové části města Panské Nové Dvory a oblasti Pod Zámečkem. V současnosti 

jsou kasárna ve zdemolovaném stavu, většina budov je zřícena. Oblast není příliš bezpečná           

a je nutno ji upravit. Není zde ţádná infrastruktura. Celková plocha areálu činí 14,80 m
2
          

a zastavěná plocha komunikací a zpevněných ploch zabírá 1,40 ha. Vlastníkem této lokality je 
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Statutární město Frýdek-Místek. Mapový podklad zobrazující hranice Kasárny ve frýdeckém 

lese se nachází v příloze č. 14. 

 

Obrázek č.17 Fotografie Kasárny ve frýdeckém lese [25] 

 

 

13. Areál Rybníky a Stará teplá válcovna ArcelorMittal - 49°41'46.229"N, 18°20'4.479"E 

Areál Rybníky se rozprostírá na ploše 2,50 ha a je v těsné blízkosti Staré teplé válcovny 

ArcelorMittal. Stará teplá válcovna má rozlohu 2,7 ha a zastavěná část lokality zabírá cca 1,90 

ha. Celková rozloha obou lokalit činí 5,20 ha. Budovy na lokalitě Staré teplé válcovny tvoří 

především skladové, výrobní nebo montáţní prostory. Chybí zde inţenýrské sítě.  Mapový 

podklad zobrazující hranice Areálu Rybníky a Staré teplé válcovny ArcelorMittal se nachází 

v příloze č. 15. 
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Obrázek č.18 Fotografie Areálu Rybníky a Staré teplé válcovny ArcelorMittal 

 

 

14. Zámek Paskov - 49° 43' 37" N, 18° 17' 42" E 

Dominanta městečka Paskov. Tento barokní zámek byl postaven v letech 1640 - 1646 za 

Václava z Vrbna na břehu říčky Olešné v centru města Paskov. Od obce je oddělen přízemním 

podlouhlým tzv. předzámčím s uprostřed vysokou vstupní věţí s hodinami.  Po zkonfiskování 

v r. 1945 Stolbergům byl zámek adaptován na nemocnici a dnes na onkologickou léčebnu.  

Vlastníkem je Fakultní nemocnice Ostrava. Vedení nemocnice bohuţel nebylo ochotno 

budovu zámku rekonstruovat, proto přistoupili k vyklizení budovy. Celková rozloha lokality 

činí 19,60 ha a zastavěná 0,50 ha. Celý zámecký areál se nachází v intravilánu obce. Mapový 

podklad zobrazující hranice Zámku Paskov se nachází v příloze č. 16. 
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 Obrázek č.19 Fotografie Zámku Paskov 

 

 

15. Areál bývalých skleníků Paskov - 49° 43' 8" N, 18° 18' 4" E 

Tento průmyslový areál obce se nachází cca 1,5 km od obce Paskov, na ploše bývalého 

skleníkového areálu, v bezprostřední blízkosti celulózky Biocel Paskov a pilařského závodu 

Mayr-Melnhof. V rámci areálu je zachováno několik budov a hal. Z východní strany je 

průmyslová zóna ohraničena obytnou zástavbou Ţabeň (rodinné domy), z ostatních stran 

hraničí s nezastavěnými pozemky. Průmyslová zóna je částečně vyuţita. Celková rozloha této 

průmyslové plochy činí 31,00 ha. Vyuţívané plochy je cca 15,00 ha. Zbytek cca 16,00 ha je 

volná nevyuţívaná plocha. Volné pozemky (16,00 ha) jsou ve vlastnictví Biocel Paskov.  

Územním plánem je plocha určena pro lehký průmysl. Podle katastrálních výpisů je část 

plochy v rozsahu cca 152 619 m2 vedena jako zemědělský půdní fond,  zbývající část je pak 

vedena jako zastavěná plocha a ostatní plochy. Průmyslová zóna je částečně vyuţita. Firmy 

sídlící v PZ: Pemit s.r.o. - měření a regulace; Probytex s.r.o. - nábytek;                           

Elektroservis  s.r.o.; Zanap s.r.o. - strojírenská výroba; Ševčík - Autodoprava; Ficel; Abex 

substráty; Scania - automobily; Ahlfit s.r.o. - technické sluţby; AH Energy                              

s.r.o. - energetika; Svan s.r.o. Mapový podklad zobrazující hranice Areálu bývalých skleníků 

Paskov se nachází v příloze     č. 17. 
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16. Areál bývalé Prefy Paskov - 49° 43' 44" N, 18° 16' 26" E 

 

Tento bývalý průmyslový areál o rozloze cca 10,05 ha se rozprostírá v extravilánu 

nedaleko Oprechtic u města Paskov. Tento areál byl v minulosti vyuţíván pro účely panelárny 

Prefa Paskov. Mapový podklad zobrazující hranice Areálu bývalé Prefy Paskov se nachází 

v příloze č. 18. 
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5. PROJEKTY OBNOVY FUNKCÍ BROWNFIELDŮ V ORP F-M 

5. 1 Plánované projekty obnovy armádních brownfieldů 

Beskydská kasárna 

Jako prvním kandidátem na projekt obnovy funkce je Beskydská kasárna ve           

Frýdku-Místku. Dle územního plánu města Frýdek-Místek (2008) se jedná o plochu určenou 

k všestrannému vyuţití.  Bude zapotřebí změnit specifikaci lokality, aby mohla být vyuţívána 

pro průmyslové účely nebo pro bydlení či volnočasové aktivity. K regeneraci Beskydské 

kasárny ještě nejsou doposud známy výsledky studie, která má za úkol vyřešit budoucí vyuţití 

lokality. Tuto zjišťovací studii zpracovává projektová, inţenýrská a konzultační společnost 

Tebodin Czech Republic, s.r.o., která má plnou moc k zastupování Statutárního města  

Frýdek-Místek (který je jediným vlastníkem této lokality) v této záleţitosti. Cílem této studie 

je zjistit mezi širokou veřejností zájem respektive představu o budoucím vyuţití stávajícího 

areálu bývalých kasáren [24]. 

V případě, ţe se bude jednat o průmyslové nebo podnikatelské vyuţití, připadají v úvahu 

varianty, jako je např. vědeckotechnologický park, podnikatelská zóna nebo lehký průmysl. 

Půjde-li o variantu multifunkčního areálu, je moţné areál vyuţít pro bydlení, podnikání, 

volnočasové aktivity nebo golfové hřiště [24]. 

V současnosti vyuţívají správní budovu kasáren 74 nájemců. Jsou zde sklady, kancelářské 

prostory, garáţe a ubytovna. Aby mohl objekt správní budovy slouţit jako ubytovna, muselo 

Statutární město Frýdek-Místek investovat do rekonstrukce 1 250 000 Kč. Celá budova je 

pronajata do 30. 9. 2012. Ubytovna je hotelového typu (dvou aţ šesti lůţkové pokoje). 

Celková její kapacita je 188 lůţek [24]. 
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 Obrázek č.20 Návrhované řešení revitalizace Beskydské kasárny  [24] 

 

Kasárna ve frýdeckém lese 

Podle územního plánu města Frýdek-Místek je budoucí vyuţití Kasárny ve frýdeckém 

lese vedeno rovněţ jako všestranné. Stejně jako u předchozí Beskydské kasárny, tak i v tomto 

případě se bude muset změnit specifikace lokality, aby se dalo území vyuţít pro průmysl, 

bydlení či volnočasové aktivity. Tato bývalá kasárna se nachází ve frýdeckém lese, který je 

především vyuţíván obyvateli městské části Slezská, Pánské Nové Dvory a oblasti Pod 

Zámečkem [25]. 

Kasárna ve frýdeckém lese se nacházejí v rekreačně a ekologicky cenné lokalitě. Celý 

areál je ve velmi špatném stavu. Je to plocha lesních porostů, část z nich je obehnána 

betonovým a drátěným oplocením. Je zde určitá část plochy, která má zdevastovanou půdu. 

Dále se zde nacházejí komunikace a zpevněné plochy, které však nevyhovují kvalitou. Celá 

oblast není příliš bezpečná. Všechny objekty jsou mimo provoz a bude zapotřebí napojení na 

veřejné sítě. Moţné vize budoucího vyuţití lokality koketují se spousty návrhů, mezi které 

patří například vybudování sportovně-rekreačního areálu; vybudování amfiteátru; část 
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prostoru zaměřena na sportovně-bojové aktivity; rekonstrukce a dosadba lesních porostů; 

zákoutí k odpočinku; stezka zdatnosti; piknikový areál; dobrodruţná hřiště nebo minigolfové 

hřiště [25]. 

 

5. 3 Plánované projekty obnovy ostatních brownfieldů 

Nemovitosti společnosti Slezan Frýdek-Místek a.s. 

Nevyuţitým průmyslovým plochám ve statutárním městě Frýdek-Místek vévodí areály 

společnosti Slezan Frýdek-Místek a.s., který se v r. 2008 dostal do insolvenčního řízení. 

Insolvenční správce dluţníka Slezan Frýdek-Místek a.s. nabízí buď pronájem nebo prodej 

nebytových prostor v jednotlivých areálech společnosti prostřednictvím společnosti Trimex 

Reality, a.s., která je členem obchodní sítě Realitní společnosti České spořitelny, a.s. 

Areál bývalých skleníků Paskov 

Areál bývalých skleníků Paskov se rozprostírá na území Paskov a část nezastavěné plochy 

se nachází na území Ţabeň. Vlastníkem areálu je Biocel Paskov, který činnost ve sklenících 

ukončil v roce 1994. Po ukončení činnosti se firma rozhodla skleníky zbourat. Záměr firmy 

odprodat celou nevyuţitou plochu najednou nevyšel, proto nezbývalo nic jiného neţ postupně 

odprodávat části areálu. Společnosti Biocel Paskov se zatím do současného dne podařilo 

odprodat z celkových 31 ha areálu zhruba polovinu (15 ha). Zbytek cca 16 ha je volná 

nevyuţívaná plocha. Ve vyuţívané části průmyslové zóny se nacházejí firmy: Pemit s.r.o. - 

měření a regulace; Probytex s.r.o. - nábytek; Elektroservis s.r.o.; Zanap s.r.o. - strojírenská 

výroba; Ševčík - Autodoprava; Ficel; Abex substráty; Scania - automobily; Ahlfit s.r.o. - 

technické sluţby; AH Energy s.r.o. - energetika; Svan s.r.o.  

 

Objekt Staré teplé válcovny ArcelorMittal a lokalita rybníky 

Objekt staré teplé válcovny ArcelorMittal spolu s lokalitou rybníky se řadí 

k brownfieldům od roku 2005, kdy dceřiná firma největší české ocelářské společnosti Mittal 

Steel Ostrava – Válcovny plechu ukončila veškerou činnost v závodě Válcovny za tepla. 
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Ukončení této činnosti vyplývá ze závazku České republiky podle asociační dohody 

s Evropskou unií. Část závodu – válcovací trať na hrubé plechy chtělo Ministerstvo kultury 

prohlásit kulturní památkou. I přes tuto skutečnost by Válcovnám plechů hrozily případné 

sankce ze strany Evropské komise, a proto se vedení společnosti rozhodlo k likvidaci zařízení. 

Historicky cenné části z válcovací trati jako je setrvačník a motor Siemens vyrobené před sto 

lety, byly nabídnuté Národnímu technickému muzeu v Praze [26]. 

 

Na odboru Správy majetku ArcelorMittal ve Frýdku-Místku mi bylo sděleno, ţe 

společnost nebude investovat do obnovy výše uvedených lokalit, protoţe prioritou jsou nemalé 

investice do chodu výroby jednotlivých fungujících závodů. Objekty staré teplé válcovny 

ArcelorMittal a lokalita rybníky o celkové rozloze cca 5,2 ha jsou dnes bez vyuţití. Objekty 

Staré teplé válcovny (2,7 ha) lze vyuţít ke skladovacím, výrobním nebo montáţním prostorům 

(1,9 ha). Za výhodu lze povaţovat moţnost vyuţívání stávající kolejové vlečky, moţnosti 

vybudování samostatného vjezdu a tuto lokalitu a dále zasíťování pozemku a dodávky energií 

z AMFM a.s. Za nevýhodu lze povaţovat nutnost přestěhování stávajících provozů (vývojová 

dílna, atd.), likvidaci stávajících objektů a přípravu území z hlediska inţenýrských sítí. 

Lokalita rybníky (2,5 ha) má vlastní samostatný vjezd a rovněţ k dispozici stávající kolejovou 

vlečku. Za nevýhodu lze povaţovat opět nutnost likvidace stávajících objektů a přípravu 

území z hlediska inţenýrských sítí.  
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6. ZAPRACOVÁNÍ DAT DO COBRAMAN DATABÁZE 

Jakmile byl pro mě vytvořen účet určený pro vkládání dat do COBRAMAN databáze, 

zapracovala jsem do ní všech 16 zjištěných brownfieldů. 

Jelikoţ je COBRAMAN databáze mezinárodním projektem bylo zapotřebí veškeré údaje 

týkající se jednotlivých brownfieldů přeloţit do anglického jazyka. Při zakládání jednotlivých 

brownfieldů bylo nutné dodrţovat vkládání údajů podle poţadovaných atributů 

v COBRAMAN databázi. Tyto atributy byly následujícího charakteru: 

1) Základní informace o revitalizovaném projektu  

 Projekt 

 Země 

 Kraj 

 Město 

 GPS  

Záměr projektu 

Popis projektu 

Souvislosti 

2) Brownfield karta 

 Rozloha 

 Vlastník 

 Zóna 

Postindustriální krajina 

Současné vyuţití 

Předchozí funkce 

Typ brownfieldu 

Dopravní přístup 

Infrastruktura 

Kontaminace 
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3) Podrobný popis projektu 

Cíle projektu 

Rozpočet projektu 

Dobra realizace projektu 

Získaná ponaučení 

Vlastník v průběhu realizace 

Vlastník po realizace 

Zdroje financování 

Jednotlivé fáze 

4) Osvědčené postupy v různých oborech 

Projekt management 

Marketing 

Dědictví 

Ekonomika 

Společnost 

Zákon 

Ţivotní prostředí 

Technické řešení 

5) Specifické projektové nástroje 

Projekt management 

Marketing 

Dědictví 

Ekonomika 

Společnost 

Zákon 

Ţivotní prostředí 

Technické řešení 

6) Kontakt 
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V případě, ţe brownfieldy, které neobsahovaly kompletní informace podle výše 

uvedených atributů, zůstaly tyto údaje nevyplněny. Všech 16 brownfieldů se nachází na 

internetové adrese projektu COBRAMAN http://database.cobraman-ce.eu/ v záloţce projects. 
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7. DISKUSE K VÝSLEDKŮM PRÁCE 

7.1 Analýza výsledků 

Na území ORP Frýdek-Místek bylo z předchozích průzkumů identifikováno                   

14 brownfieldů. Vlastním průzkumem byly zjištěny 2 nové brownfieldy. Konečný počet 

brownfieldů pro tuto diplomovou práci tedy činí 16 brownfieldů o celkové rozloze 260,52 ha. 

Následnou brownfield analýzu jsem prováděla pomocí metodiky Analýza brownfieldů v ORP 

Ústí nad Labem a Statutárním městě Ústí nad Labem [27], která byla jiţ v rámci projektu 

COBRAMAN vyuţita. 

7.1.1 Porovnání dat dle původního využití brownfieldů 

Ze stávajícího a nového průzkumu vyplývá, ţe nejvíce brownfieldů (10) je průmyslového 

typu. Do kategorie ostatních patří 3 brownfieldy, které patřily k textilní výrobě Slezanu, ale 

byly vyuţívány jako skladovací a administrativní prostory. Dále se v předmětném území 

nachází 2 vojenské brownfieldy a 1 brownfield je zařazen do kategorie občanská vybavenost 

(bývalá onkologická léčebna na Zámku Paskov). 

 

 

Graf č.1 Rozdělení brownfieldů v řešeném území podle původního využití 

Vojenský
13%
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7.1.2 Rozbor brownfieldů podle rozlohy v ha 

Na území ORP Frýdek-Místek o rozloze 5 160 ha se nachází 260,52 ha brownfieldů. 

Zvolila jsem opět rozdělení do kategorií podle rozlohy v ha. Do kategorie A (0,1 – 1,99) spadá 

6 brownfieldů, ale představují pouze 6,58 ha (cca 2,5 %).  Do kategorie B (2 – 4,99) patří       

3 brownfieldy, které plošně zabírají 10,26 ha (cca 3,9 %). Do kategorie C (5 – 7,99) spadá 

pouze jeden brownfield o rozloze 5,20 ha (cca 2,0 %). V kategorii D (8 a více) se nachází 

rovněţ 6 brownfieldů, ale oproti kategorii A zaujímá podstatných 238,5 ha (cca 91,5 %). 

 

 

Graf č.2 Rozdělení brownfieldů dle rozlohy [ha] 

 

7.1.3  Porovnání dat dle rozlohy obce a rozlohy brownfieldů 

Ve Statutárním městě Frýdek-Místek (5 160 ha) se nachází 12 brownfieldů o rozloze 

212,23 ha (4,11 % z celkové rozlohy města). V Raškovicích o rozloze 856 ha je pouze jediná 

deprimovaná zóna a to pobočka závodu Slezan 02 o rozloze 2,64 ha (0,31 % z celkové rozlohy 
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města). V Paskově rozprostírající se na 1 179 ha jsou 3 brownfieldy zabírající plochu 46,1 ha 

(3,91 % z celkové rozlohy města).  

 

 

Graf č.3 Porovnání rozlohy obce s rozlohou brownfieldů [ha] 

 
 

7.1.4 Rozbor brownfieldů podle druhu vlastnictví  

Většina brownfieldů je na území ORP Frýdek-Místek v soukromém vlastnictví (12), coţ 

představuje 75 % ze všech brownfieldů. Slezanu Frýdek-Místek patří 10 brownfieldů. Jelikoţ 

je nyní v insolvenčním řízení, má prodej a pronájem těchto lokalit na starosti insolvenční 

správce. ArcelorMittal vlastní 1 brownfield. Vojenské brownfieldy (2) patří Statutárnímu 

městu Frýdek-Místek a Zámek Paskov patří Fakultní nemocnici Ostrava. Čili tyto                    

3 brownfieldy spadají do veřejného sektoru. U jediného brownfieldu (Areál bývalé Prefy 
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0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Frýdek-Místek Paskov Raškovice

5160

1179
856

212,23
46,1 2,64R

o
zl

o
h

a 
o

b
ce

 [
h

a]

Název obce

Celková rozloha (ha) Rozloha brownfieldů (ha)



Bc. Lenka Michnová: Brownfields města Frýdek-Místek pro Databázi COBRAMAN 
 

Rok 2011   61 

 

Graf č.5 Rozdělení brownfieldů dle stavu vlastnictví 

 
 

7.2 Vyhodnocení výsledků 

V kapitole 4 jsem představila zdroje, ze kterých jsem čerpala stávající zjištěné 

brownfieldy na území ORP Frýdek-Místek. Jednalo se o agenturu CzechInvest                         

(11 brownfieldů), RIS (1 brownfield), Statutární město Frýdek-Místek (2 brownfieldy). Tuto 

dosavadní sumarizovanou evidenci jsem doplnila o další 2 brownfieldy, které byly zjištěny 

formou dotazníku zaslaného emailem všem 37 obcím ORP Frýdek-Místek. Bilance účasti 

tohoto dotazníku nebyla nikterak úspěšná. Z 37 oslovených zastupitelů obce se zúčastnilo 

pouze 10 (cca 27 %). Z těchto 10 zúčastněných 8 oznámilo, ţe na území jejich obce se ţádné 

brownfieldy nenacházejí. Jednalo se o obce Bruzovice, Dolní Tošanovice, Horní Tošanovice, 

Lhotka, Praţmo, Staré Město, Vojkovice a Vyšní Lhoty. V Raškovicích byl potvrzen jiţ 

evidovaný brownfield Slezan-závod 02. Nové brownfieldy (2) byly identifikovány v Paskově. 

Celkem bylo pro tuto práci zjištěno 16 brownfieldů.  
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Skutečnost, ţe se na území ORP Frýdek-Místek nachází především brownfieldy 

průmyslového typu, vybízí k názoru, ţe se bude jednat především o ekologicky narušené zóny. 

U ţádného brownfieldu patřící Slezanu Frýdek-Místek nebyl proveden ekologický průzkum, 

proto lze pouze předpokládat existenci ekologické zátěţe. Dle mého subjektivního názoru si 

však myslím, ţe některé závody Slezanu budou mít pouze lehkou existenci ekologického 

znečištění. Vycházím z obecného názoru, ţe výroba a zpracování textilií je především velkým 

spotřebitelem energie, vody a také chemických látek při svém provozu. V případě chemických 

látek záleţelo, jak s nimi bylo manipulováno a také jak bezpečně byly skladovány.  U 

brownfieldu Areál Rybníky a Stará teplá válcovna ArcelorMittal rovněţ nebyl proveden 

ekologický audit. Zde lze rovněţ předpokládat ekologickou zátěţ. Válcovny patří mezi 

největší spotřebitele uţitkových vod, čili lze očekávat znečištěné odpadní vody, především 

ropnými látkami. Záleţí však na stupni čištění, který byl při provozu vyuţíván. Co se týče 

armádního brownfieldu Beskydská kasárna, byla zde zjištěna kontaminace zemin (ropné látky, 

NEL a vybrané polyaromáty). Znečištění je vázáno pouze na svrchní vrstvu naváţek                  

a v podloţních sprašových hlínách jiţ nebylo detekováno. 

Trh neumí dobře strávit areály o velké ploše. Těch se na území ORP Frýdek-Místek 

vyskytuje celkem 6 a rozprostírají se na ploše 238,5 ha. Dva z těchto brownfieldů jsou 

armádního typu, které patří Statutárnímu městu Frýdek-Místek, pro které se jiţ zvaţuje 

budoucí vyuţití. Malé lokality jsou naopak snadněji dostupné pro investory. Takovýchto 

lokalit je v předmětném území většina. Důleţitou roli zde hraje také procento zastavění, coţ 

má většina areálu společnosti Slezan Frýdek-Místek. O takovéto budovy není zájem, jelikoţ 

areály s rozlehlými budovami mají centrální vytápění. Investoři nebo podnikatelé zvolí raději 

menší plochy, do jejichţ samostatného vytápění by nemuseli hodně investovat. Demolice 

nepotřebných budov jde na vrub investora, tudíţ se zvyšuje cena projektu.  

Pouze u dvou brownfieldů (Beskydská kasárna a Kasárna ve frýdeckém lese) se řeší jejich 

budoucnost a jsou jiţ nástiny jejich budoucího vyuţití. V případě Beskydské kasárny se zatím 

zpracovává zjišťovací studie, ale jiţ teď jsou určité vize budoucnosti. V případě, ţe půjde         

o variantu multifunkční, bude areál moţné vyuţít pro bydlení, podnikání, volnočasové aktivity 
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nebo golfové hřiště. Další variantou je průmyslové vyuţití. Budoucí vyuţití Kasárny ve 

frýdeckém lese je rovněţ vedeno jako všestranné. Území lze vyuţít pro průmysl, bydlení či 

volnočasové aktivity. U obou lokalit jiţ došlo ke změně v územním plánu na všestranné 

vyuţití lokality. Co se týče areálů společnosti Slezan, jsou některé areály sice pronajímány, ale 

minimálně. Obrovské lokality Slezanu jsou ve Statutárním městě Frýdek-Místek od r. 2008 

bez vyuţití. Budoucí vyuţití ostatních brownfieldů (Areál bývalé Prefy Paskov, Areál 

bývalých skleníků Paskov, Objekt Staré teplé válcovny ArcelorMittal a lokality rybníky          

a Zámek Paskov) je zatím neznámé. 
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8. ZÁVĚR 

V rámci diplomové práce bylo zjištěno na území ORP Frýdek-Místek 16 brownfieldů o 

rozloze cca 260,52 ha. Z toho ve Statutárním městě Frýdek-Místek se nachází 12 brownfieldů 

o rozloze 212,23 ha. V Raškovicích je pouze jediná deprimovaná zóna o rozloze 2,64 ha. 

V Paskově se nacházejí 3 brownfieldy zabírající plochu 46,1 ha. Kaţdý brownfield je v této 

práci doplněn fotografiemi a v příloze se nachází mapové podklady, které zobrazují hranice 

brownfieldu a umístění v terénu. Většina lokalit jsou pozůstatky průmyslové činnosti. 

Plánované projekty obnovy jsou zatím řešeny pouze u dvou brownfieldů, které jsou ve 

vlastnictví Statutárního města Frýdek-Místek. Jedná se o bývalé armádní lokality Beskydskou 

kasárnu a Kasárnu ve frýdeckém lese. Jejich konkrétní budoucnost ještě není známa, jelikoţ 

zatím probíhá zjišťovací studie. V územním plánu jsou určeny pro všestranné vyuţití.  

Hlavním cílem této práce bylo všechny zjištěné brownfieldy zapracovat do COBRAMAN 

databáze včetně fotodokumentace a mapových podkladů. Při zakládání jednotlivých 

brownfieldů bylo nutné dodrţovat vkládání údajů podle poţadovaných atributů 

v COBRAMAN databázi. 

Zjištěný počet brownfieldů na území ORP Frýdek-Místek určitě není konečným      

výsledkem, jelikoţ zde doposud chyběla jednotná národní koncepce a metodika. Z této 

absence vyplývají různé přístupy obcí a soukromých společností k inventarizaci brownfieldů. 

Mezinárodní projekt COBRAMAN si klade za cíl přispět k revitalizaci brownfieldů co 

největší měrou za účasti středoevropských měst. K hlavním cílům patří vytvoření pracovní 

pozice – brownfield manaţera, vytvoření centra pro vzdělávání „European School for 

Bownfield Redevelopment“, jeţ bude součástí studijního programu N2102 Nerostné suroviny 

na VŠB-TU Ostrava. Náplní projektu je především vypracování konceptu brownfield 

managementu, jejímţ hlavním výstupem bude „Příručka pro revitalizaci brownfieldů“. 

Doposud byly předchozí přístupy k inventarizaci brownfieldů nedostatečně efektivní, 

neboť z nich nebylo moţné vyvodit potřebnou analýzu a strategie. Věřím, ţe projekt 

COBRAMAN přinese řadu stěţejních pilířů do problematiky revitalizace brownfieldů, 
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zejména kvalifikované zkušenosti pracovníkům zabývající se inventarizacemi, na které 

navazují analýzy brownfieldů. Připravovaná strategie regenerace brownfieldů umoţní pouţít 

potřebné strategie, ke kterým bude moţné přiřadit pouţitelná opatření.   
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PŘÍLOHY 

Příloha č.1 Tabulka základních údajů ORP Frýdek-Místek [19] 

Obec Počet obyvatel Rozloha (km
2
) Hustota 

Baška 2474 12,83 270,77 

Brušperk 3785 10,26 368,91 

Bruzovice 748 15,95 46,9 

Dobrá 3039 8,73 348,11 

Dobratice 1107 7,04 15724 

Dolní Domaslovice 1143 7,37 155,09 

Dolní Tošanovice 316 3,7 85,41 

Fryčovice 2361 16,46 143,44 

Frýdek-Místek 58582 51,53 1136,85 

Horní Domaslovice 667 5,06 131,82 

Horní Tošanovice 517 5,3 97,55 

Hukvaldy 1928 20,29 95,02 

Kaňovice 276 2,59 106,56 

Kozlovice 2924 21,07 138,78 

Krásná 660 44,12 14,96 

Krmelín 2088 5,04 414,29 

Lhotka 496 7,22 68,7 

Lučina 1205 7,44 161,96 

Morávka 1076 87,34 12,32 

Niţní Lhoty 260 4,01 64,84 

Nošovice 994 6,46 153,87 

Palkovice 3090 21,74 142,13 
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Paskov 3946 11,79 334,69 

Pazderna 266 3,22 82,61 

Praţmo 984 3,55 277,18 

Raškovice 1793 8,62 208,00 

Řepiště 1713 8,01 213,86 

Sedliště 1411 9,91 142,38 

Soběšovice 839 3,66 229,23 

Staré Město 1343 4,68 286,97 

Staříč 1956 18,95 103,22 

Sviadnov 1551 4,75 326,53 

Třanovice 1020 8,61 118,47 

Vojkovice 563 4,87 115,61 

Vyšní Lhoty 917 11,48 79,88 

Ţabeň 670 3,35 200,00 

Ţermanice 269 3,42 78,65 

Celkem 37 109977 480,42 228,2 
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Příloha č.2 Brownfield karta vytvořená pro dotazník 
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Příloha č.3 Mapa Beskydské kasárny [28] 

 
 
 

Příloha č.4 Mapa Průmyslového areálu Beskydská [28] 

 
 



Bc. Lenka Michnová: Brownfields města Frýdek-Místek pro Databázi COBRAMAN 
 

Rok 2011   77 

Příloha č.5 Mapa Průmyslového areálu Hálkova [28] 

 
 
 

Příloha č.6 Mapa Skladů Staroměstská [28] 
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Příloha č.7 Mapa Skladů u nádraží [28] 

 

 

Příloha č.8 Mapa Slezanu-dílny a velkosklad [28] 
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Příloha č.9 Mapa Slezanu-Nádražní [28] 

 
 
 
 

Příloha č.10 Mapa Slezanu-Ředitelství [28] 

 
 



Bc. Lenka Michnová: Brownfields města Frýdek-Místek pro Databázi COBRAMAN 
 

Rok 2011   80 

Příloha č.11 Mapa Slezanu-závod 01 Frýdek-Místek [28] 

 
 
 
 

Příloha č.12 Mapa Slezanu-závod 02 Frýdek-Místek [28] 
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Příloha č.13 Mapa Slezanu-závod 02 Raškovice [28] 

 

 
 

Příloha č.14 Mapa Kasárny ve frýdeckém lese [28] 
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Příloha č.15 Mapa Areálu Rybníky a objektu Staré teplé válcovny ArcelorMittal [28] 

 
 

 

 

Příloha č.16 Mapa Zámku Paskov [28] 
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Příloha č.17 Mapa Areálu bývalých skleníků Paskov [28] 

 
 

Příloha č.18 Mapa Areálu bývalé Prefy Paskov [28] 

 
 

 


