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Řešení problematiky brownfields

  Anotace
Votoček Jan, Řešení problematiky brownfields, VŠB Ostrava, 2011. Na základě pěti let 
inventarizační praxe v České Republice, stipendiu DBU v německé agentuře ochrany životního 
prostředí, účasti v řadě mezinárodních síťových projektů a prezentacích na konferencích autor 
identifikoval aktuální problémy inventarizační praxe v České Republice a potřebu objektivní 
analýzy inventarizovaných brownfields. 

Autor po definici, na bohaté fotodokumentaci ukazuje druhy brownfields, směry 
regenerace a v ČR chybějící mitigačních opatření. Dále uvádí doporučení vycházející z analýzy 
své inventarizační praxe. Nejvýznamnějším přínosem práce je vytvoření nástroje pro kategorizaci 
brownfields, který je založen na vstupech běžně dostupných v různých inventarizačních 
souborech. Nástroj multikriteriální analýzou hodnotí brownfields bodovým integrovaným 
indikátorem, založeným na šesti indikátorech dílčích. Integrovaný indikátor kategorizuje 
brownfields na kategorie "A" "B" a "C" (podle Cabernet). Bodové hodnocení navíc porovnává 
lokality mezi sebou (například pro projektový záměr) a připravuje analytický podklad pro tvorbu 
strategií a na lokální krajské a národní úrovni. Autor aplikoval kategorizační nástroj na tři 
různorodé inventarizační soubory (velikosti ORP) s cílem porovnání regeneračního potenciálu 
lokalit v krajských městech a na malých obcích. V příloze práce jsou 3 případové studie o 
způsobech podpory regenerace brownfields z Lipska, Berlína a Votic. 

Nástroj je určen především pro pracovníky veřejného sektoru zabývajících se podporou 
regenerace brownfields (zvláště krajů). Práce je cenným zdrojem informací pro studenty oborů 
týkajících se problematiky brownfields a držitelů problému (stakeholderů) a dotčených stran.

Klíčová slova: brownfields, regenerace, inventarizace, kategorizace, mitigační opatření

  Annotation
Votoček Jan, "Solutions for brownfields" TU Ostrava, 2011. Based on five years of his 
inventorying practice in the Czech Republic, DBU scholarship by federal German Environmental 
protection agency, participation in many international network project and presentations on 
conferences the author identifies the hindrances of common inventorying practice in the Czech 
Rep. and explains the need for objective analysis of available brownfields' databases. 

Following brownfields definition author uses many photographs to describe types of 
brownfields, ways of regeneration, and in the Czech Rep. much needed mitigation tools. He gives 
variety of recommendations stemming from his 'in field' practice. Creating Integrated brownfields 
indicators the author assembles a tool to analyse and categorize brownfields from data commonly 
available in databases around the country. The tool applies multi-criterial analysis to assess 
brownfields' regeneration potential using an integrated brownfields indicator. The integrated 
indicator is based on six partial indicators, categorizes sites to "A" "B" and "C" categories 
(Cabernet), enables mutual comparison of sites for example for project evaluation and provides 
crucial analysis of the area for local, regional and national regeneration schemes, policies and 
strategies. Author applied the tool onto three various databases (county level) with the aim of 
comparison of regeneration potential of sites in cites and villages. The work is supported by three 
case studies on regeneration approaches from Leipzig, Berlin and Votice. 

The tool is designed mainly for public administration departments supporting brownfields 
regeneration (especially regions). The work provides a valuable source of information for 
brownfield students and stakeholders and third parties.

Key words: brownfields, regeneration, inventory, categorization, mitigation, tools
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Předmluva
Brownfields v sobě skrývají obrovský potenciál. Aby mohl být aktivován, potřebují 

cílenou podporu. Díky jejich regeneraci můžeme šetřit zemědělskou půdu a zvyšovat kvalitu a 
atraktivitu našich měst. 

Úvod
Inventarizace brownfields na různých územích České Republiky, na který jsem se 

podílel ukázaly, že je regenerovaná pouze velmi úzká skupina brownfields a to především 
taková, která dostává cílenou podporu a má určité specifické podmínky. V roce 2005 jsem v 
rámci své diplomové práce provedl pilotní inventarizaci brownfields ve městě Hradec 
Králové. Při opakované inventarizaci v tomto městě, kterou jsem dělal v roce 2008, bylo z 
celkem 20 lokalit 8 regenerováno nebo jejich regenerace probíhala. To je až 40% lokalit 
(Votoček 2009). Když jsem v roce 2007 v rámci dodávky pro Czechinvest obnovoval 
inventarizační soubory ve 4 ORP (obec z rozšířenou působností) Ústeckého kraje z roku 2003 
(Ústí nad Labem, Děčín, Varnsdorf a Rumburk), bylo na území města Ústí nad Labem ze 23 
lokalit regenerováno celkem 12, tedy 52%. Mimo území měst byl ale počet regenerovaných 
lokalit mnohem nižší (Votoček, 2007). 

Dalším závažným poznatkem z mé inventarizační praxe byl výsledek inventarizace v 
ORP Votice v rámci projektu MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj). Z vlastního vědeckého 
zájmu jsem posunul dolní hranici velikosti inventarizovaných lokalit na minimum a zajímal 
jsem se i o lokality malé. Výsledek ukázal, že v tomto ORP bylo v roce 2005 více než 50% 
brownfields menších než 0,5 ha (viz příloha práce Inventarizace brownfields v ORP Votice).

Studium brownfields na ročním stipendiu DBU v Německé Spolkové agentuře 
ochrany životního prostředí (Umweltbundesamt) a má praxe ve sdružení v Institutu pro 
udržitelný rozvoj (IURS o.s.) mě přivedly k následujícím otázkám:

• Jak objektivizovat regenerační potenciál lokalit? Jak systematizovat hodnocení 
brownfields v České republice tak, aby bylo možné lokality porovnávat mezi sebou?

• Jak zhodnotit regenerační potenciál lokalit na malých obcích vůči lokalitám ve 
městech? 
Díky mé inventarizační praxi jsem osobně vytvářel nebo revidoval několik pilotních 

inventarizačních souborů v České Republice. Ty se staly základním výchozím materiálem pro 
tuto práci. Cíle práce jsou stručně popsány v následujících bodech: 

• Provést rešerši současného poznání se zaměřením na definice brownfields, typologii 
brownfields, širší souvislosti problematiky brownfields a možné směry regenerace 
brownfields 

• Shromáždit cenné poznatky inventarizační praxe v České republice, jak na národní 
úrovni, tak na úrovni místní. Navrhnout nejdůležitější prvky inventarizace a způsob 
jejího pořízení na základě vyhodnocení vlastních zkušeností ze stávajících 
inventarizací. 

• Navrhnout a vytvořit multikriteriální model pro objektivizaci hodnocení brownfields, 
který by vycházel z položek běžně dostupných v inventarizacích a byl použitelný pro 
veřejnou správu.

8



Řešení problematiky brownfields

•  Aplikovat vytvořený multikriteriální model na stávající inventarizační soubory s 
cílem porovnání brownfields na malých obcích a ve městech.

• Navrhnout směrování dalšího výzkumu, vzdělávání a praxe.
Výsledky práce jsou určeny především pro pracovníky odborů regionálního plánování 

a strategického rozvoje krajů se zaměřením na regeneraci brownfields, případně odborníky. 
Dále je práce určena pro širokou odbornou veřejnost, pro studenty universitních oborů s 
tématikou městského inženýrství, inženýrství životního prostředí, regenerace sídel, 
urbanismu, integrované regenerace měst a brownfields, jako doplňkový studijní materiál. 
Vzhledem k existenci pojmu brownfield ve Stavebním zákoně mají zvláště poznatky o 
inventarizaci uvedené v této práci velký význam pro odbory stavební, odbory ÚAP a 
pořizovatele inventarizací – úředníky v ORP. Definice brownfields

 1 Definice Brownfields
Jednotná mezinárodně uznávaná definice brownfields neexistuje

Vzhledem k tomu, že problematika brownfields je mezioborová, s mnoha dotčenými 
stranami, dlouhodobá a poměrně složitá, nepodařilo se zatím v Evropě sjednotit definici 
brownfields. Existují tak vedle sebe paralelně různé definice, které věc vymezují různým 
způsobem - podle autora, podle jeho zaměření, podle sektoru, podle potřeb. Tento stav 
komplikuje celistvé hodnocení problému, statistiky, mezinárodní porovnávání a transfer 
know-how a zkušeností. 

Výraz brownfields (v překladu hnědé plochy, hnědá pole) se objevil původně jako 
protiklad ke slovu Greenfields ( zeleným plochám, zeleným polím), které označuje investice 
na panenskou půdu (viz kapitola 1.3), zatímco brownfields vytyčují pozemky nějak již dříve 
využité. 

Jednou z vedoucích autorit v oboru brownfields je síť CABERNET 
(www.cabernet.org.uk). Jako většina názvů výzkumných projektů se jedná o zkratku, která 
naznačuje, čím se projekt zabývá: Concerted Action on Brownfield and Economic 
Regeneration Network, tedy volně přeloženo „Síťová akce koncentrovaná na brownfields a 
ekonomickou regeneraci.“ Jako jedna z mála platforem vytvořená díky prostředkům EU 
(Evropská unie) pokračuje v úspěšné práci i po skončení dotovaného období. Tato disertační 
práce pracuje s termínem brownfields podle CABERNET definice, není-li výslovně uvedeno 
jinak ( www.cabernet.org.uk, 2005).

The CABERNET definoval brownfields jako lokality které: 
1. byly dotčeny vlastním předchozím využitím nebo využitím okolí,
2. jsou zchátralé nebo využité pouze částečně,
3. nacházejí se ve zcela nebo částečně rozvinutém urbanizovaném území, 
4. vyžadují intervenci, mají-li být znovu smysluplně využívány, 
5. mohou mít skutečné nebo domnělé problémy se znečištěním.

Ve své inventarizační praxi v rámci IURS o.s. (Institut pro udržitelný rozvoj sídel, 
občanské sdružení) používám tuto definici. Pro lokality, které jsou stále částečně využívané, 
jsme stanovili kritérium pro označení dané lokality jako brownfields, pokud byla využita 
pouze 30% nebo méně.
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V rámci České republiky se doposud nepodařilo vytvořit jednotný přístup k 
problematice brownfields. Ta proto nadále trpí sektorovým přístupem jednotlivých 
ministerstev, pod které brownfields lokality různého původu patří. V České republice tak 
nadále neexistuje jednotná definice a objevují se různé pojmy jako „deprimované zóny“ 
(MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj), počeštělý výraz „brownfieldy“ (Czechinvest – 
Agentura pro podporu podnikání a investic), definice ÚAP (Územně analytické podklady) 
„plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území“, „narušené pozemky“ 
(MŽP-Ministerstvo životního prostředí) a další. 

Pro ukázku rozdílného přístupu si uveďme definici používanou ve Spojených státech 
amerických agenturou EPA (Environmental protection agency – agentura pro ochranu 
životního prostředí):

„Brownfield je nemovitost, jejíž rozšíření, redevelopment, nebo znovuvyužití 
může být komplikováno přítomností nebo potenciální přítomností nebezpečné látky, 
znečišťující látky nebo kontaminantu.“ http://epa.gov/brownfields/overview/glossary.htm

Na rozdíl od definice CABERNET americká definice přímo nevyjadřuje možnost, že 
se může jednat pouze o pro trh nezajímavou nemovitost, nemovitost málo využitou nebo 
nemovitost stojící ladem, která nenese environmentální zátěž. 

Definice OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development): 
Pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svou funkci a 

využití a pravděpodobně obsahují ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné 
budovy. (Vojvodíková, 2005, I.)

Další v Evropě používané pojmy pro brownfields jsou:
• Second Hand Land (volně přeloženo starší pozemky, Vaníček, 2002) nebo 
• PDL - Previously developed land (volně přeloženo dříve využité pozemky).

Rozdílnosti v pojetí definice reflektují odlišnosti ve vývoji pohledu na problematiku 
brownfields. Od pradávné historie se mění aktivity člověka, což vedlo k opouštění dosavadní 
urbární infrastruktury a budování nové. Například hrady ztratily využití s vývojem nových 
zbraní a každá sociální nebo technologická revoluce s sebou přinesla nové nároky na 
pozemky a jejich využití. Konkrétně termín brownfield byl poprvé použit v roce 1970 a v té 
době označoval především rizikové, kontaminované, opuštěné průmyslové areály. Problém 
byl nejprve chápán jako manifestace výrobních změn, ke konci osmdesátých let ale začalo být 
jasné, že se jedná o daleko širší společenské změny (nepotřebné instituce, vybydlené domy, 
opuštěná dopravní infrastruktura). V devadesátých letech jsme pochopili, že klíčem k 
regeneraci brownfields není sanace znečištění, ale je jejich integrace do širšího urbárního 
kontextu. „Brownfields regenerace představuje příležitost, kterou je potřeba vhodně využít a 
pokud se to podaří, zlepší se místní konkurenceschopnost, soudržnosti i životní úroveň“ 
(Bergatt Jackson, 2005). V některých zemích, zvláště v USA, a v Evropě např. v Polsku, 
doposud přetrvává pohled, že brownfields jsou především kontaminované průmyslové areály. 
Evropa ale převážně akceptuje výše uvedenou definici CABERNET, která, jak již bylo 
řečeno, je také definicí brownfields pro tuto práci. Brownfields na svém území mohou mít 
ekologickou zátěž, ale nejsou tím, co by je určovalo. Ekologické zátěže nejsou předmětem 
této práce.

Tato práce je zaměřena na brownfields v regionech. Regionem se zde nemyslí přímo 
oblast území ve smyslu územně správním, jako např. kraj, ale jedná se o zájmové území, ve 
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kterém se nacházejí brownfields mimo vliv velké městské aglomerace (např. Prahy). 

 1.1 Rozdělení brownfields na kategorie „A“ „B“ „C“
Aby bylo možno se v lokalitách brownfields rychle a jednoduše zorientovat, navrhl 

Projekt CABERNET rozdělení do tří skupin: A,B,C. Toto rozdělení je názorné, poměrně 
jednoduché a komunikativní, a proto bylo v Evropě postupně přijato odbornou veřejností i 
profesionály. Je zaměřeno na rozvojový potenciál lokality, resp. na nutnou předpokládanou 
míru intervence veřejného sektoru, bez které se regenerace té či oné dané lokality neobejde.
Osa x (cena regenerace) jsou náklady na regeneraci, kontaminace nebo všeobecně množství 
překážek, což může být např. stav vlastnictví. Osa y (cena pozemku) vyjadřuje hodnotu 
lokality po regeneraci - atraktivita lokality tedy množství výhod, kde klíčovým parametrem je 
lokace. 
Kategorie „A“ jsou brownfields, které soukromý trh je schopen absorbovat sám. Mají dobrou 
lokaci, jednoduché vlastnictví a málo problémů (kontaminace, omezení). V těchto případech 
nelze odůvodnit použití veřejných financí. Veřejná iniciativa je zde ale prospěšná. 
Kategorie „B“ jsou brownfields, která mají určité množství problémů a určité množství 
atraktivity. Soukromý kapitál musí být aktivován (přilákán) veřejný příspěvkem (od 1:10 do 
1:4) a dobře v těchto případech fungují modely PPP - partnerství soukromého a veřejného 
sektoru, private-public-partnership (Grimski, 2005a).
Kategorie „C“ zahrnuje brownfields, pro které zatím není „naděje“. Jsou mimo komerční 
lokace, rozvojové trendy. Musí je ve 100% pokrýt veřejné finance (Grimski, 2005a)., kterých 
se nedostává ani pro kategorii „B“. Jejich přítomnost v obci už tak bezvýznamná být nemusí, 
spíše naopak, mohou fakticky blokovat její rozvoj. Velké množství brownfields z kategorie 
„C“ v obci znamená mnoho negativ v různých oblastech, v sociální, ekonomické, 
environmentální. 
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Je to svým způsobem zablokované území, bez daňových příjmů, z technickou 
infrastrukturou. Bezprostředně po ukončení původní funkce lokality může hodně obyvatel 
zůstat nezaměstnaných a z toho mohou pocházet sociální problémy. Navíc, i zavřená lokalita 
pořád potřebuje finanční prostředky (například na minimální údržbu, ochranu, zabezpečení). 
Více o sociálních environmentálních i ekonomických dopadech brownfields je v kapitole 3.1.

Brownfields jsou komplexní a každá jednotlivá lokalita je jiná. Pokud se jedná o 
rozřazení do kategorií, od kterého budou záležet další rozhodnutí a záměry, je nutné, aby 
ohodnocení provedl odborník se zkušenostmi. Je k tomu potřeba mezioborové know-how a 
široké spektrum informací o dané lokalitě z místního, regionálního i národního úhlu pohledu, 
makroekonomických údajů i detailních údajů o samotném brownfields, postoji místní 
komunity atd.

Navíc není rozdělení brownfields do jednotlivých sektorů fixní, protože se úhly 
polopřímek mezi jednotlivými kategoriemi podle situace na trhu mění. Konjunktura, aktivita 
veřejného sektoru, podpora, technická asistence, vedení, vzdělávání a další faktory mohou 
přesouvat lokality z kategorie „B“ do „A“ a „C“ do „B“. Naopak, pokud se obecné podmínky 
zhoršují, například při krizi trhu nemovitostí a bankovního sektoru, pozice jednotlivých 
lokalit se zhoršuje. 

 1.2 Dostupné informace k počtu brownfields 
Odhady počtu brownfields v jednotlivých státech a celé Evropě (viz graf. 1.1) 

komplikuje především neexistence jednotné definice, metodologie ani kritérií pro statistiky 
brownfields. Oproti tomu, díky jednotné environmentální legislativě a naléhavosti možné 
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šířící se kontaminace, existuje poměrně dobrá informovanost o Starých ekologických 
zátěžích. 

Německý Umweltbundesamt (Německá spolková agentura pro ochranu životního 
prostředí) odhaduje, že v Německu je 352.000 kontaminovaných lokalit a 160.000 ha 
brownfields. Z nich je 128.000 ha brownfield v urbárním kontextu a 40.000 ha je připraveno 

pro okamžitou regeneraci (Grimski, 2005a).

Evropská environmentální agentura odhaduje, že počet kontaminovaných lokalit v 
Evropě se pohybuje mezi 300.000 až 1.500.000 lokalitami (http://www.eea.europa.eu/ 
navštíveno 2006). 

Czechinvest v projektu Národní strategie regenerace brownfieldů 
(http://www.czechinvest.org/nsrbf) financovaných z projektu EU Phare 2001 a dokončeného v 
září 2004 odhadl počet brownfields v České republice na cca 10.000 +-2.500 s rozlohou okolo 
35.000ha. 

Výzkum mezinárodního projektu CABERNET popsal hlavní metody přístupu k 
brownfields v Evropě:

1. Přístup po linii znečištění životního prostředí, kontaminace, sanace a minimalizace 
rizik. 

2. Přístup po linii urbární, kdy lokality potřebují regeneraci a nové smysluplné využití. 
Dále výzkum CABERNET potvrdil, že data jsou velmi různorodá a rozdíly v 

definicích a metodikách znemožňují jejich vzájemné porovnání na evropské úrovni. Data 
zcela chybí v Bulharsku, Maďarsku, Řecku a na Slovensku a celonárodní data nejsou k 
dispozici v Dánsku, Finsku, Irsku, Litvě, Portugalsku. Počty mají rozptyl od 11.000 ha v 
Holandsku přes 160.000 ha v Německu po 800.000ha v Polsku, kde definice zahrnuje i 
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kontaminované pozemky a povrchové doly, včetně těch, které jsou stále v provozu. Oproti 
tomu německá definice je podobná definici CABERNET. Projekt doporučil další 
monitorování situace na celoevropské úrovni (www.cabernet.org.uk, 2005).

 1.3 Greenfields development
Zabýváme se brownfields proto, abychom šetřili „greenfields“

Obrázek 1.2: Greenfields development, Alvarez, US EPA, 2002

Zdá se, že dosavadní přístup naší společnosti k dalším postupujícím nárokům na 
zemědělský a lesní půdní fond je až příliš benevolentní a postrádá přiměřenou míru 
odpovědnosti k našim příštím generacím (Kuta, 2010).

Ačkoliv obrovské množství pozemků, které jsme dříve určitým způsobem využili, leží 
ladem a čeká na opětovné využití, směřujeme značnou část investic na nové pozemky, louky, 
zemědělskou půdu. Navíc jsou tyto plochy často za hranicemi doposud urbanizovaného 
území, čímž města ztrácejí svojí hustotu, efektivitu a urbární logiku. Objevuje se jev zvaný 
Urban Sprawl – neorganizovaný, urbanisticky málo promyšlený rozvoj výstavby v nízké 
hustotě, zvláště podél dopravních tepen. Mezi hlavní negativní dopady tohoto trendu patří 
mimo obrovských nároků na nové plochy extrémní nárůst individuální automobilové dopravy. 
Zajímavý je v tomto kontextu graf 1.2, který ukazuje nárůst automobilové dopravy v 
rozvinutých zemích. 
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Graf 1.2: Spotřeba pohonných hmot na obyvatele v různých  
světových městech, Zdroj: Newman PW and Kenworthy JR, 1989

V Německu bylo v roce 2002 pro výstavbu včetně dopravní infrastruktury průměrně 
spotřebováno 123 ha nových ploch denně (Grimski, 2005a). V roce 2006, vlivem ekonomické 
recese, se spotřeba snížila na 93 ha denně. Německo si uvědomilo neudržitelnost tohoto 
vývoje a stanovilo si cíl snížit spotřebu nových ploch na 30ha denně do roku 2020. Toto číslo 
je politickým cílem, který mnoho odborníků považuje za nereálný, ale podstatné je to, že díky 
tomuto cíli bylo uvolněno mnoho finančních prostředků pro výzkum, mezioborovou 
komunikaci a byla podpořena spolupráce napříč jednotlivými ministerstvy. Další země si v 
tomto směru také stanovily různé cíle. Velká Británie v letech 2007 a 2008 zrealizovala svůj 
cíl výstavby 60% bytových jednotek na brownfields (Syms P., 2009).
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Graf 1.3: Zastavěné plochy jako procento celkové 
rozlohy evropských zemí, Zdroj: EEA Signals 2002

 2 Druhy brownfields
„Pozemky jsou jako zaměstnanost, určitá část práceschopného obyvatelstva nepracuje  

a je to přirozený jev, který je do určité procentuální míry v pořádku. S využitím nemovitostí je  
to podobné, do určité procentuální míry je to v pořádku.“ (Nathanail, 2006)

Brownfields se objevily především jako dědictví evropské industriální minulosti 
devatenáctého a dvacátého století a následkem strukturálních a politických změn v mnoha 
zemích. Přesun k lehkému průmyslu, službám, informační společnosti a demografické změny 
způsobily, že velké plochy pozemků zůstaly podvyužity, nebo zcela nevyužity. Následující 
fotografie a shrnutí vysvětlují nejčastější druhy a taktéž původ brownfields: 

• rezidenční, 
• průmyslová, 
• zemědělská, 
• brownfields po veřejné infrastruktuře, 
• brownfields po dopravní infrastruktuře, 
• brownfields po armádě, 
• „specifická brownfields“ 

◦ nedokončené projekty, 
◦ brownfields po těžbě nerostných zdrojů 
◦ a jiné plochy s prvky brownfields. 
Díky tomuto rozdělení je možné brownfields ve svém okolí snadno identifikovat, a do 

jednotlivých kategorií zařadit.
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Rezidenční brownfields

Obrázek 2.1: Prázdné obytné domy, Drážďany. Foto Votoček 2006

Rezidenční brownfields jsou zděné bytové domy, panelové domy, rodinné domy, 
rekreační objekty - chaty a chalupy, ubytovací kapacity pro zaměstnance a další objekty.

Průmyslová brownfields

Obrázek 2.2: Texlen Hradec Králové, foto Votoček 2007

Mezi nejpopulárnější regenerovaná brownfields průmyslového původu patří pivovary 
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a textilní továrny (Kalberer, 2005). Hlavními lokalitami v této kategorii jsou ale továrny po 
těžkém průmyslu, lehkém průmyslu, výrobní haly, různé provozy, sklady, objekty 
potravinářského průmyslu, všeobecně objekty sekundárního výrobního sektoru. 

Zemědělská brownfields

Obrázek 2.3: JZD v Jeseníkách. foto Votoček 2006

Mezi zemědělská brownfields patří především předimenzované areály bývalých JZD 
(jednotné zemědělské družstvo), objekty pro chov dobytka, silážní jámy, objekty pro 
uskladňování krmiva a zemědělských plodin, skleníky a další zemědělská infrastruktura. 
Mnoho zemědělských areálů, které jsou v bývalých JZD dodnes v provozu, by podle 
detailnější specifikace definici CABERNET byla zahrnuta také do brownfields, protože je v 
jejich ploše využíváno méně než 30%.
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Brownfields po veřejné infrastruktuře

Obrázek 2.4: Rozestavěné obchodní středisko, Ustí nad Labem, 
v roce 2009 po demolici, foto Votoček 2006

Do této skupiny brownfields patří školy, školky, nemocnice a zdravotnická zařízení, 
obchody, lékárny, lázně, hospody, kina, divadla a další. Mohou to být také církevní objekty. 

Brownfields po dopravní infrastruktuře
Mezi brownfields po dopravní infrastruktuře patří parkoviště, odstavné plochy, 

manipulační plochy, zbytky odloučených komunikací, překladiště, doky, garáže, celnice, a 
další. Samostatnou podskupinou jsou brownfields po železniční dopravě, které jsou vzhledem 
k problematickým majetkoprávním a odpovědnostně-kompetenčním vztahům doposud bez 
integrované podpory. Z tohoto důvodu jsem je vyčlenil do samostatné podskupiny. 
České Dráhy (ČD), respektive SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) a další subjekty jsou 
vlastníky a správci množství nemovitostí. I když ČD začaly odprodávat část nepotřebného 
majetku, nepodařilo se doposud zpracovat komplexní analýzu drážních brownfields v České 
republice a strategii, jak s nimi dál nakládat. Mnoho drážních brownfields jsou ve velmi 
lukrativních lokacích v centrech měst, např. Západní nádraží v Ústí nad Labem má rozlohu 
několika desítek ha a je v pěší docházkové vzdálenosti od centra města. Je ale z obou stran 
lemováno novou kolejnici rychlostního koridoru a eventuální volné plochy jsou tak ostrovem 
mezi nimi. V dalších zemích jsou problémy podobného charakteru (viz obrázek 2.6) nebo 
příklady vpřípadové studii z Lispka v příloze práce. 
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Obrázek 2.5: Nevyužívaná odstavná plocha, Drážďany, foto 
Votoček 2006

Obrázek 2.6: Předimenzované nádraží v Lubawce (PL), Foto  
Votoček 2008
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Brownfields po armádě

Obrázek 2.7: Kasárna v Hradci Králové, nyní komerční využití, Foto Votoček 2005
Brownfields po armádě jsou rozsáhlou skupinou brownfields především co se týče 

rozlohy. Patří mezi ně vojenské areály, letiště, podpůrná vojenská infrastruktura, sklady 
paliva, manipulační plochy a další. Vzhledem k tomu, že armády v mnoha zemích mají 
rutinně vyjjímky z různých zákonů a regulací týkajících se životního prostředí, řadí se k 
nejvýznamnějším znečišťovatelům na světě. Na druhou stranu, díky tomu, že původně 
vojenské areály byly desítky let nepřístupně, jsou nyní druhově bohaté a velmi oblíbené k 
rekreaci. 

V urbanizovaném území, které je především předmětem této práce, jsou to hlavně 
kasárny, eventuálně letiště blízko měst (např. Hradec Králové). Zajímavým příkladem je 
jaroměřská čtvrť Josefov, kterou odkoupilo město a postupně v ní rozprodává byty a domy do 
soukromého vlastnictví a intenzivně podporuje adaptaci této původně vojenské čtvrti do 
normálního občanského života. 

Specifická brownfields – nedokončené projekty

Obrázek 2.8: Rozestavěné Japonské centrum v Hradci Králové, foto Votoček 2005
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Nikoliv kvůli funkci, která je definována územním plánem, ale kvůli pochopení 
okolností, za kterých se objekt stává brownfields, je užitečné vyčlenit samostatně skupinu 
rozestavěných, nedokončených objektů. 

Brownfields po těžbě nerostných zdrojů
Těžba nerostných zdrojů má obrovské nároky na území, čímž vznikají plochy, které v 

souvislosti s ukončením těžby mají prvky brownfields, ale definice pro tuto práci je 
nezahrnuje. Jsou ale významné svou rozlohou a dopadem na životní prostředí. Značná část 
dopadů je eliminována již v průběhu procesu získávání nerostných zdrojů, např. v plánu 
zahlazení hornické činnosti do roku 2030, je specifikováno, co bude postaveno z hlušiny, 
práce jsou koordinovány s např. výstavbou dálničních komunikací. V lokalitě severočeských 
dolů vzniká na původním těžebním prostoru nová vodní plocha „Nové Lipno“, což dává 
lokalitě nové využití ve formě volno-časových aktivit a turistiky. Z množství využitých ploch 
bychom mohli mezi brownfields zařadit areály hlubinných dolů (sklady, výtahy, provozní 
budovy, infrastruktura). „Plochy v intravilánu měst jsou relativně malé (v ostravské 
aglomeraci jde většinou o pozemky o velikosti 3-25 ha), plochy vyskytující se na hranicích 
extravilánu bývají větší.“ (Marinec a kol., 2006).

 

Obrázek 2.9: Probíhající zaplavování povrchového dolu, Sasko, foto  
Votoček 2006
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Jiné plochy s prvky brownfields

Obrázek 2.10: Odkaliště, www.slon.diamo.cz navšítíveno 2010

V této práci pracuji s definicí CABERNET, ale mimo ní existují i další plochy, které 
mají prvky brownfields. Jsou lokality po energetickém průmyslu – odkaliště, popílkoviště, 
překladiště, mezisklady, lokality související se zpracování jaderného paliva atd. Dále jsou to 
lokality pro nakládání s odpadem, naplněné skládky komunálního, stavebního a nebezpečného 
odpadu, které mají také specifikovaná rekultivační schémata. Jsou to v širším slova smyslu 
pozemky, jejichž původní využití skončilo a je třeba s nimi smysluplně naložit. 

 3 Brownfields v souvislostech
V západní Evropě byl sektorový přístup k brownfields typický v šedesátých a 

sedmdesátých letech. V letech devadesátých byl patrný v Evropě střední 
(http://www.brownfields.cz/o-cem-to-je/co-to-je-urbarni-agenda/). Analýza situace během 
školení v Bulharsku v roce 2010 ukázala, že v Evropě východní a balkánských státech je tento 
přístup patrný dodnes. Je to pohled, že hranice, v rámci kterých je třeba brownfields řešit, je 
více méně hranice jejich prostorového určení a vymezení jejich funkčního využití. To 
způsobuje nedostatek mezioborové spolupráce a výsledkem je málo úspěšných regenerací. 
Podíváme-li se ale na mnohostrannost dopadů brownfields, je jasné, že i jejich řešení musí mít 
širší kontext. 

Tato kapitola představuje některé mnohostranné dopady brownfields, jejich vliv na 
okolí, multidisciplinaritu, potřebu institucionální podpory, nutnost spolupráce, brownfields v 
kontextu územního plánování a Stavebního zákona, některé významné evropské projekty, 
kontext integrované regenerace měst, praktický nástroj oblast obnovy a několik myšlenek na 
téma udržitelné regenerace brownfields. 
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 3.1 Mnohonásobné dopady brownfields
Brownfields mají negativní vliv na své okolí v mnoha ohledech. Následující tabulka uvádí přehled 
a krátká vysvětlení k jednotlivým skupinám:

Hledisko Příklad negativních dopadů

Sociální Sociální dopady jsou:

Nezaměstnanost – ztráta pracovních míst 

Ztráta sociální soudržnosti – mobilnější a práceschopnější obyvatelstvo se stěhuje do 
lepších ulic/čtvrtí, struktura obyvatelstva se rozpadá

Snížení estetické kvality života – brownfields se rychle stávají ruinami

Kriminalita – pozůstalé obyvatelstvo ze slabších sociálních vrstev má statisticky horší 
projevy ve smyslu přestupků. Samotná brownfields na druhou stranu lákají zloděje, 
skvotery a kriminální živly

Zakázaná oblast – na pozemky brownfields se nesmí vstupovat, je třeba je obcházet a 
pro obyvatele jsou překážkou

Ekonomické

Bankrot, dluhy, zástavy, finanční následky ukončení provozu

Snížení daňových příjmů obcí 

Snižování hodnoty vlastní hodnoty a snižování hodnoty okolních nemovitostí

„Neinvestovatelnost“ (neatraktivnost pro investory) obce/místa – rozsáhlá brownfields 
efektivně odrazují investory a směřují je jinam, do sousedních obcí

Environmentální 

Domnělá nebo skutečná kontaminace – voda, půda, půdní vzduch atd.

Odpady – na brownfields se často nachází větší množství odpadů

Habitat – určitá brownfields jsou nevyužívána po desetiletí a jsou zarostlé náletovými 
dřevinami, a tvoří nový habitat pro živočichy a rostliny

Technické

Nevyužitá infrastruktura – přes brownfields často vede infrastruktura, která je dále v 
provozu, není z ní v tomto místě žádný odběr ale jsou s ní spojené náklady

Bod nefunkčnosti infrastruktury – od určitého stupně nevyužitosti přestává technická 
infrastruktura fungovat (např. kanalizace je dimenzována na určité minimální množství 
vody)

Zdravotní

Kontaminace z brownfields může mít neblahý vliv např na podzemní vodu, kterou 
mohou občané ze studní čerpat

Neudržované budovy mohou dojít až k havarijnímu stavu, kdy část stavby může 

24



Řešení problematiky brownfields

spadnout a někoho zranit

Udržitelné Vysoký počet brownfields má neblahý vliv na: 

Ekonomii využití území

Neschopnost propagovat regeneraci brownfields a vyšší náklady na jejich regeneraci 
směřují investory na zelené louky a zemědělskou půdu.

Brownfields jsou svým způsobem zablokovaná území

 3.2 Vliv brownfields na okolí
Obrázky 3.1,3.2 a 3.3 ukazují, jaký vliv má významná lokalita brownfields na své 

bezprostřední a širší okolí. Ve fázi 1 dochází ke krachu továrny. Lidé přicházejí o práci, 
továrna nemá žádné další využití a stává se brownfields. Investoři touto lokalitou nejsou 
zainteresovaní, odbor územního plánování na pozemky dále hledí jako na výrobní, banka má 
na nemovitostech zástavu za nesplacené pohledávky zkrachovalého provozu, mezi lidmi se 
mluví o kontaminaci, ale analýza rizik neproběhla. Lidé hledají nová zaměstnání na jiném 
místě. 

Obrázek 3.1: Vliv brownfields, fáze 1, Kramářová, FA ČVUT, 2005

Ve fázi 2 se ti lépe finančně zajištění, stěhují do lepších čtvrtí a méně movití a 
nezaměstnaní zůstávají. Kupní síla se snižuje a obchody a služby v okolí továrny začínají 
zavírat. Objevují se další brownfields. 
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Obrázek 3.2: Vliv brownfields, fáze 2, Kramářová FA CVUT, 2005

Ve fázi 3 pokračuje vystěhovávání a zůstává pouze sociálně slabá a problémová 
skupina obyvatelstva. Oblast socio-ekonomicky kolabuje. Je zasažena širší a širší oblast a 
objevují se další brownfields. Problém je třeba řešit jako problém celé čtvrti. 

Obrázek 3.3: Vliv brownfields, fáze 3, Kramářová. FA CVUT. 2005

 3.3 Multidisplinarita brownfields
Regenerace brownfields je otázkou kooperace mnoha stran, přičemž jakákoli z nich může 
značným způsobem zbrzdit, nebo dokonce znemožnit celý proces regenerace. Je to 
problematika především následujících oborů:

• územní plánování, které určuje jakým způsobem využíváme území a specifikují proces 
změny funkce využití území

• urbanismus, který zasazuje lokalitu do svého urbárního kontextu
• architektura, která může navrhnout řešení 
• stavebnictví, které v míře technických možností využít stávající skelety nebo 
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základové konstrukce
• ochrana životního prostředí - analýza rizika, sanace, dekontaminační technologie, 

dekontaminace
• ekonomie, která musí počítat s větším rizikem  projektů na brownfields
• modely PPP – spolupráce veřejného a soukromého sektoru (private public partnership)
• právo, které je v multidisplinaritě oboru nesmírně složité, ale vždy začíná u 

vlastnických vztahů
• management, tedy koordinace a vedení
• sociologie, sociální geografie
• takzvané měkké dovednosti – umožňování, sjednocování zájmů různých stran, (viz 

kapitola 7 - roleneziskového sektoru).
Regeneraci brownfields v 90. letech velmi zbrzdil nedostatek uvědomění, že 

jednotlivé obory mezi sebou musí spolupracovat, a i když je těžiště konkrétní lokality v oboru 
jediném, není tento dotčený obor sám schopen věc řešit. 

 3.4 Nedostatek jasné institucionální podpory
Na úvod bych chtěl zmínit příklad velmi účinného kroku veřejné správy: V Londýnských  
Docklands jedna techniko-administrativní úprava umožnila realizaci projektu, který dal celé  
oblasti přístaviště a doků zářivě jasný impuls atraktivity. Byly zrušeny omezující podmínky v  
ÚPD (Územně plánovací dokumentace) týkající se funkce a výšky budov. Reakce developerů 
byla nesmírně vizionářská. Uprostřed brownfields bez dopravní a technické infrastruktury,  
jakékoli společenské úrovně a ekonomického významu vyrostl mrakodrap. Výsledek? Investoři  
dostali jasný signál kam se bude oblast londýnských Docklands vyvíjet. Dnes jsou novým 
finančním a podnikatelským centrem a obsluhuje je několik linií metra. U nás se nemusí hned 
jednat o investici takto velkého rozsahu, ale potřebujeme konkrétní kroky, které využijí veřejné  
nástroje jasně definovaným způsobem a nasměrují technickou i finanční podporu tam, kde to  
bude mít smysl.
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Problematika brownfields se dotýká všech rovin státní správy: místní, regionální i 
národní. V závislosti na rozloze lokality a velikosti strategického významu roste důležitost 
dané lokality v systému veřejné správy. Z výsledků průzkumů Czechinvestu v rámci Národní 
strategie regenerace brownfieldů (http://www.czechinvest.org/nsrbf), vyplynulo, že 
brownfields jsou problémem průmyslovým pouze částečně. Dříve byly brownfields chápány 
především jako problém průmyslový a v Polsku se dodnes používá termín „tereny 
poprzemyslowe“ - terény po průmyslu. Souhrn výsledků národního mapování ukazuje, že i při 
inventarizaci lokalit větších než 1,5 ha a pozdějším doplnění o lokality větší než 1ha. je 
většina brownfields zemědělského původu (viz obr.3.4) a výrazná část pochází z občanské 
vybavenosti (Czechinvest, Národní strategie regenerace brownfieldů).

 Co se týče národních institucí, je v České republice nejméně 9 ministerstev, kterých 
se problematika brownfields týká :

• MMR – brownfields v regionech, územní plánování
• MŽP – environmentální otázky, lokality v CHKO, NP,
• MPO – průmyslové lokality, agentura Czechinvest 
• MO – vojenské areály, kasárny 
• MF – podpůrné programy 
• MK – památkově chráněné zóny a objekty
• MZ - brownfields po zemědělství
• MPSV – sociální problémy, nezaměstnanost
• MŠMT – vzdělávání
• další úřady a instituce 

(Vysvětlení zkratek: MMR-Ministerstvo pro místní rozvoj, MŽP-Ministerstvo životního 
prostředí, MPO-Ministerstvo průmyslu a obchodu, MO-Ministerstvo obrany, MF – 
Ministerstvo financí, MK-Ministerstvo kultury, MZ – Ministerstvo zemědělství, MPSV-
Ministerstvo práce a sociálních věcí, MŠMT-Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

V České republice se zatím nepodařilo následovat příkladu některých západních zemí, 
ve kterých se výkonnou i zákonodárnou moc podařilo přesvědčit, že brownfields jsou 
problémem komplexním, a proto vyžadují koordinovaný přístup. Ve Velké Británii byly 
vytvořeny tzv. English Patrnerships, které mají regionální působnost, ale jsou přímo 
odpovědné vládě. V Německu je v rámci agentury UmweltbundesAmt, tedy Úřadu pro životní 
prostředí, vytvořen odbor s názvem Zemská Ekologie, Ochrana ekosystémů a a Management 
Ploch. Celý, 1000 členný úřad, je poradním sborem federálního ministerstva životního 
prostředí a uvedený odbor (jak jsem měl možnost vidět během své stáže) připravuje studie, 
koordinuje různé výzkumné projekty v oblasti brownfields, realizuje pilotní projekty a aktivně 
se podílí na vzdělávání. Dále je tento odbor odpovědný za přípravu zákonů a vyhlášek. Odbor 
reprezentuje Německo v aktivitách spojených s brownfields v zahraničí.

 3.5 Komunikace a spolupráce
Klíčovým heslem v regeneraci brownfields je spolupráce. Projekty brownfields jsou 

velmi náročné na management a jsou dlouhodobého charakteru. Mnoho různých stran musí v 
rámci projektu spolupracovat a efektivně komunikovat, což je velkou překážkou regenerace 
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brownfields. Z mé praxe vyplývá, že evidentně chybí informace a dovednosti všem 
zúčastněným stranám a chybí manažeři, kteří by projekty tohoto typu byli schopni vést. Ti 
musí být schopni obsáhnout nároky různých oborů a být schopni najít společný průnik zájmů 
mnoha různých stran. Role koordinátora je v brownfields projektech klíčová, protože 
dotčených stran je více než při klasických developerských projektech:

• vlastníci
• soukromí investoři
• místní komunita
• občanská sdružení a  zájmové skupiny
• odborná veřejnost
• veřejný sektor 

◦ radnice
◦ odbor strategického rozvoje
◦ odbor územního plánování

• iniciátor projektu
• brownfields manažer

Obrázek 3.5: Hybatelé brownfields regenerací, Model  
CABERNET. www.cabernet.org.uk, navštíveno 2006

Je potřebné dlouhodobé mezi-oborové vzdělávání, ale také změny na universitách a 
středních školách, které vzdělání v tomto směru až na vyjjímky vůbec nenabízejí. Chybí také 
zkušenosti a konkrétní příklady, které by si držitelé problému mohly přímo osahat (volný 
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překlad anglického termínu „hands on experience“). Překážkou je neznalost cizích jazyků a 
situaci komplikuje fakt, že při převodu informací a zkušeností ze zahraničí se nejedná pouze o 
překlad, ale vždy o interpretaci do místních podmínek a musí tedy existovat instituce s 
dostatečnou znalostí místního prostředí, která je schopna onu interpretaci provést. Například 
projekt LEPOB - the Long life Educational Project on Brownfields 
(http://www.fast.vsb.cz/lepob) byl organizován v angličtině, ale vytvořil učební moduly 
přizpůsobené jednotlivým zemím v jejich místních jazycích (čeština, slovenština, polština). V 
roce 2009 jsem se jako zástupce IURS o.s. účastnil setkání nejvýznamnějších institucí 
neziskového sektoru v Bulharsku a výsledkem jednání bylo, že v oné zemi nebylo komu 
obsáhlou znalost problematiky brownfields předat. Bude potřebné dlouhodobé postupné 
vzdělávání, v jehož průběhu implementace evropských zkušeností do bulharských podmínek 
proběhne.

 3.6 Brownfields a územní plánování 
Na počátku 70. let začaly různé státy systematicky řešit otázky znečišťování životního 

prostředí a přistoupily k sanacím ekologických zátěží. Některé lokality byly sanovány již v 
50. letech. Přirozenou otázkou bylo: Co s vyčištěnými pozemky dál dělat? V 80. letech se 
jako termín označující takové lokality dostává na scénu slovo „brownfields.“ Jedná se o 
antonymum ke slovu „greenfields“ – výstavbě na „zelené louce. “ Podíváme-li se ale na tyto 
termíny skrze barvy v ÚPD, měly by se lokality k regeneraci nazývat spíše greyfields, protože 
šedé průmyslové lokality zpravidla zabírají největší plochu. 

Evropská unie také přidala svůj konkrétní díl k zpoždění integrovaného přístupu. Stalo 
se to především proto, že EU nejprve přistoupila k brownfields jako k věci z oblasti životního 
prostředí a nikoli z územního plánování. Tento přístup byl mezi jinými faktory způsoben tím, 
že:

1. územní plánování je považováno, v rámci principu subsidiarity, za příslušící 
jednotlivým národním vládám,

2. environmentální faktory jsou snadno měřitelné a lze je relativně dobře stanovit,
3. poškození životního prostředí nebo rizika bezprostředně ohrožují zdraví občanů a 

musí být řešeny prioritně,
4. neexistovalo know-how, které by brownfields zařadilo mezi urbární problémy 

(Jackson, 2003)
V obecné rovině byl tento přístup způsoben nedostatkem tvrdých argumentů, 

popisujících další dopady brownfields. Dodnes nejsou v každodenní praxi používány modely , 
které by dovedly přeložit cenu nevyužitého / opuštěného / podvyužitého / kontaminovaného 
pozemku nebo takovéto nemovitosti do reálných ekonomických souvislostí. Na základě 
žádosti německého ministerstva pro výstavbu a transport zpracovala německá agentura 
UmweltbundesAmt (Agentura pro životní prostředí) studii pod názvem Die Boden-Wert-
Bilanz. Tato studie porovnala širší náklady na výstavbu na brownfields a na „zelené louce“. 
Ukázala, že v jasně definovaných případech vychází regenerace brownfields výhodněji 
(Burmeier, 2000). 

Z výše uvedených důvodů nebyla problematika brownfields při vstupu České 
Republiky do Evropské unie zahrnuta ve vstupních kapitolách. Neobdrželi jsme technickou 
asistenci, finanční prostředky ani povinnost stanovit v této oblasti určité cíle. Navíc, v 
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souvislosti s administrativními změnami ve státní správě (okresy, kraje, ORP ) se počátek 
transformace ÚP zpozdil o téměř 10 let. 

První perioda evropských fondů měla velmi malou urbární dimenzi. Ve druhé periodě 
evropských fondů již byl patrný posun. Díky různým iniciativám, výsledkům výzkumných 
programů a pilotních projektů se podařilo zasadit brownfields do širších souvislostí. Objevil 
se význam dotčené komunity jako katalyzátoru regenerace. Brownfields byly viděny v širším 
urbárním kontextu. Byla zpracována studie Towards European Urban Strategy, která 
zkoumala možnosti sjednocení některých prvků ÚP na celoevropské úrovni. 

Ve třetí periodě evropských fondů (2007-2013) je na brownfields nahlíženo z ještě 
širšího kontextu – IPRM, tedy integrované Projekty Regenerace Měst. Pozornost se od 
jednotlivých lokalit přesunula k obnově města jako takového. Tento přístup nabízí nejvyšší 
šanci na smysluplnou funkci regenerovaných lokalit a integrita spočívá v koordinaci dalších 
systémů města a funkcí ploch v něm. Čerpání některých finančních prostředků ze III. periody 
fondů je podmíněno existencí již hotového integrovaného plánu rozvoje sídla. Zde tedy shora 
poprvé vstupuje do tématiky brownfields trvale udržitelný rozvoj. 

 3.7 „Nový“ Stavební zákon
Významným krokem vpřed bylo v České republice rozpoznání termínu brownfields 

„novým“ Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále 
jen Stavební zákon), kde vyhláška 500/2006, příloha 1, část A, sledovaný jev 4 zavedla 
formulaci „plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území“, která v sobě 
také zahrnuje plochy označované jako „brownfields,“ které jsou součástí ÚAP – Územně 
analytických podkladů. Jedná se bohužel o opatření částečné a nedotažené. Zákon nedefinuje, 
co se termínem brownfields myslí a do roku 2010 nenásledoval žádný metodický pokyn jak 
informace o brownfields získávat, zpracovávat a obnovovat a co se danou formulací přesně 
myslí. Některé kraje v reakci na tyto nedostatky zpracovaly vlastní metodiku, např. 
Liberecký. 

V současné době tedy neexistuje jednotný národní pokyn, jak k brownfields 
přistupovat. Většina velkých měst si vytvořila databáze vlastním způsobem podle vlastní 
definice. Tento stav neumožňuje porovnávat a sjednocovat data. Chybí advokační síla 
odůvodnit potřebu různých politických rozhodnutí na úrovni regionální a národní. 

Pozitivní je, že nyní jsou brownfields ze zákona podkladem ÚPD, a proto není nutný 
souhlas vlastníka dané lokality, aby byla jeho nemovitost termínem brownfields označena a 
aby byla evidována (pokud je eviduje odbor ÚAP). Dříve de facto záleželo na dobré vůli 
vlastníka, zda mohlo být vlastnictví do evidence zahrnuto či nikoliv. Bylo nutné s vlastníky 
individuálně jednat, což v prvních krocích práce, tedy při mapováních, vůbec nebylo na místě 
ani z důvodů technických ani věcných. Pro všechna brownfields je samo sebou při jakémkoli 
dalším postupu kontakt s vlastníkem nezbytný, ale při analýze situace je na to příliš brzy a 
hlavně je to obvykle nad úrovní odbornosti a kompetencí inventarizující osoby. 

Obecně se Stavební zákon omezil na doporučení šetrného nakládání s přírodními 
zdroji, ale žádné konkrétní požadavky nestanovil. Legislativních úprav zvyšujících šanci 
brownfields na regeneraci mohlo být mnoho. Například územnímu plánování nebyla 
umožněna větší flexibilita, která by v určitých skupinách brownfields, za konkrétních 
podmínek umožnila rychlou změnu funkce a neodradila potenciálního investora dlouhou 
procedurou změny ÚP. V Lipsku například funguje tzv. „B“ verze ÚP umožnující přesně 
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takové rychlé řešení v případě, že se objeví investor s jiným záměrem, než byl původně 
naplánován (Ferber, 2005). Příklady různých opatření nejen právní povahy, které může 
veřejný sektor aplikovat, jsou uvedeny v příloze v případové studii Oblast obnovy ve čtvrti 
Pankow v Berlíně. 

 3.8 Významné evropské projekty
Podstatnou část současného know-how máme díky výstupům různých networkových 

projektů. Většinou se jedná o projekty financované z Výzkumných rámců Evropské unie, 
nebo o projekty ze strukturálních fondů. Vzhledem k tomu, že projektů týkajících se 
brownfields proběhla obrovská řada, uvádím zde pouze jako příklad několik z 
nejvýznamnějších: 

Název Projektu CABERNET

Zkratka Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network

Náplň Multidisciplinární projekt šesti expertních skupin měl za cíl připravit nová řešení pro urbární 
brownfields a usnadnit regeneraci brownfields v rámci udržitelného rozvoje evropských měst 
poskytnutím intelektuálního rámce pro koordinovaný výzkum a vývoj nástrojů. 

Trvání Projekt stále pokračuje, konsorcium partnerů založeno 2002

Adresa www.cabernet.org.uk

Název Projektu NICOLE

Zkratka Network of Industrially Contaminated Land in Europe

Náplň NICOLE je principiální fórum, kde zástupci průmyslu, poskytovatelé služeb a akademici 
spolupracují na zlepšení situace kontaminovaných lokalit v Evropě. NICOLE bylo vytvořeno 
jako platforma, kde se mohou setkat držitelé problémů s vědci, kteří mohou poskytnout 
řešení. 

Trvání Založeno 1995, projet trvá

Adresa http://www.nicole.org

Název Projektu RESCUE

Zkratka Regeneration of European Sites in Cities and Urban Environments

Popis Výzkumný projekt v rámci IV. klíčové akce „Města zítřka a kulturní dědictví“ ve specifickém 
programu „Energie, životní prostředí a udržitelný rozvoj“ v rámci pátého rámcového 
programu Evropského společenství v oblasti výzkumu, rozvoje technologií a demonstrace.

Trvání 2002-2005

Adresa http://www.rescue-europe.com

Název Projektu URBAN PILOT PROJECTS
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Náplň 164 mil EUR pomohlo podpořit 59 pilotních urbárních projektů pod inovativní akcí 
Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF-European regional development fund), 
které promovaly urbární inovaci, experimenty v ekonomické, sociální a environmentální sféře 
a přinesly povzbuzující výsledky, zvláště s ohledem na participaci a integrované přístupy v 
oblasti urbární regenerace

Trvání 1989-1999

Adresa http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/urban/upp/src/frame1.htm

Název Projektu URBAN I

Náplň Až ve 118 oblastech financoval program URBAN programy asistence komunitám v celkové 
výši 900 mil EUR, které iniciovaly celkové náklady ve výši 1,8 mld EUR a pomohly celkem 
3,2 milionům lidí skrze Evropu. Implementovaná schémata značně zlepšila kvalitu života v 
cílových oblastech. Slibné výsledky ukazují důležitost přístupu navrženého projektem 
URBAN, který se snaží obsáhnout ekonomické, sociální i environmentální problémy, kterých 
je v urbárních aglomeracích čím dál více. To zahrnovalo četné procedury kombinující 
rehabilitaci infrastruktury s akcemi na podporu ekonomiky a pracovního trhu, podpořené 
opatřeními pro minimalizaci sociálního vyloučení, nerovnosti a poškození životního 
prostředí. 

Trvání 1994-1999

Adresa http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/urban/initiative/src/frame1.htm

Název Projektu URBAN II

Náplň Programy URBAN II jsou založeny na dokumentech vytvořených Evropskou 
komisí. Navrhují inovativní modely rozvoje s cílem ekonomické a sociální 
regenerace: 

• zlepšení životních podmínek, například renovací budov a tvorbou zelených 
prostranství

• vytváření pracovních míst např. v oblasti životního prostředí, kultury a služeb;
• integraci méně preferovaných sociálních vrstev do systému vzdělání a tréningu;
• rozvoj veřejné hromadné dopravy šetrné k životnímu prostředí;
• vytvoření efektivních systému managementu energie a zvyšování podílu 

obnovitelných zdrojů;
• využití informačních technologií

Trvání 2000-2006

Adresa http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/intro_en.htm

Název Projektu URBACT 

Význam Evropská síť sdílení zkušeností

Náplň URBACT je evropským výměnným školícím programem, který promuje udržitelný rozvoj. 
Umožňuje městům spolupracovat a spolu-vytvářet řešení pro největší urbární výzvy a znovu 
přijmout pozici klíčových hráčů v práci se stále více komplexními společenskými změnami. 
Pomáhá městům vytvořit pragmatická řešená, která jsou novátorská a udržitelná a zahrnují 
ekonomickou, sociální i environmentální dimenzi. Dává městům možnost sdílet příklady 

33



Řešení problematiky brownfields

nejlepší praxe a nabytých zkušeností mezi profesionály na urbární politiky v celé Evropě. 

Trvání 2007-2013

Adresa http://urbact.eu

Projektová konsorcia trpí fenoménem „dotovaného období“, zatímco práce v oboru 
brownfields potřebuje dlouhodobý přístup a ne vždy se během trvání projektu podaří nové 
know-how dostatečně stabilizovat, rozšířit a ukotvit. Dalším problematickým jevem je 
fluktuace pracovníků ve veřejném sektoru, který potřebuje značné dovednosti na to, aby mohl 
regeneraci brownfields na svém území efektivně pomáhat. Děje se tedy často, že se města, 
resp. odbory strategického rozvoje účastní zajímavých networkových projektů, ale pracovníci 
s nabytými znalostmi a dovednostmi odcházejí do soukromých konzultačních firem a 
kontinuita práce úřadu je tak narušena. 

Obrovským přínosem síťových projektů bylo zasazení brownfields do širších 
souvislostí, poskytnutí prvních inventarizací a odhadů velikosti problematiky brownfields v 
Evropě, vytvoření ilustrujících modelů a základních nástrojů, popsání významu role komunity 
při regeneraci a zavedení hodnocení udržitelnosti. 

 3.9 Integrovaná regenerace
Vice než 80% obyvatel Evropy žije v urbanizovaných územích (European 

Commission, 2004). Širší nabídka, vyšší kvalita života, estetické a kulturní hodnoty, větší 
množství služeb jsou tím, co obyvatele do měst přitahuje. Proto zejména kvalita bydlení, 
bezpečnost, dostupnost prostorů pro podnikání, úroveň dopravní obslužnosti, MHD (městská 
hromadná doprava), doprava v klidu, hlučnost, cyklostezky, dostupnost a kvalita škol, školek, 
obchodů, vzdělávacích, zdravotních, kulturních a sportovních zařízení, množství dětských 
hřišť, parků a městské zeleně jsou faktory, které rozhodují o tom, zda rodiny žijí ve starších 
městských čtvrtích nebo se raději vystěhovávají do nových satelitních městeček. 

Města jsou ale živým organismem, vyvíjí se. Funkce jednotlivých ploch se mění, mění 
se trh, hospodářská situace. Vznikají brownfields, nemovitosti chátrají, mění se nároky a 
očekávání obyvatel. Strukturální změny se nevyhnuly ani relativně neprůmyslovým částem 
měst a pokud městské čtvrti nejsou systematicky obnovovány, nejsou pro obyvatele 
dostatečně kvalitní nabídkou. Pokud se ale při obnově šetrně podtrhne kulturní a historická 
hodnota staveb a pečuje se o veřejnou infrastrukturu a volno-časové plochy, jsou obnovené 
čtvrti dobrou konkurencí sprawlu, což potvrzují studie městských regenerací (viz příloha 
práce, případová studie Oblast obnovy). Města a městské čtvrti o obyvatele také neustále 
konkurují mezi sebou. Například z Lipska se v letech 1990-1999 vystěhovalo 50.000 lidí 
převážně do rodinných domů na zelených loukách a dalších 25.000 jich v této době odešlo za 
atraktivnějšími zaměstnaneckými příležitostmi do měst v  bývalém západním Německu a 
25.000  ubylo populačním vývojem. Takové trendy a také rapidní ekonomický rozvoj 
způsobily, že docházelo k rekordnímu úbytku přírodních ploch na jedné straně a k růstu počtu 
pod-využitých městských nemovitostí (brownfields) na straně druhé (Gauly 2004).

Naše města jsou dnes součástí evropského prostoru a v rámci celé EU národní systémy 
a také jednotlivá města vyvíjejí množství nástrojů, které jim pomůžou přistupovat ke zvýšení 
své obchodní a rezidenční atraktivity a konkurenceschopnosti komplexně. (Jackson, 2007). 
Německo má  široké zkušenosti s dlouhodobou regenerací rozsáhlých území  (válečné 
regenerace) a  se směřováním veřejných prostředků do těchto činností. Avšak jeho současná 
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ekonomická realita jeho bohaté předešlé systémové možnosti značně omezuje. Doba, kdy 
města v Německu vykupovala všechny nemovitosti v regenerované oblasti a po provedení 
regenerace je prodávala zpět vlastníkům, jsou již nenávratně pryč. Nyní se veřejné finance 
omezily na nezbytné minimum: 

• na veřejnou infrastrukturu, 
• veřejná prostranství, 
• volno-časové plochy a 
• zeleň. 

Dobře nastaveným programem lze efektivně zapojit soukromý kapitál a to v průměru 
poměru 1:5 (Grimski 2005b) a při výjimečně příznivých okolnostech až 1:17 - 
veřejné:soukromé investice (osobní rozhovor z představitelem odboru územního plánování 
města Drážďany, 2005). 

Německo má spolkovou legislativu jako je například federální  stavební zákon 
(Baugesetztbuch) z roku 1997, který uvádí některé nástroje vhodné na regeneraci měst. Tato  
legislativa je procesně doplňována a upřesňována v jednotlivých spolkových zemích, tudíž se 
implementačně a cílově může země od země lišit. Jedním z hlavních legislativních nástrojů 
regenerace měst používaných v Německu je „Sanierungs Gebiet“. Tento nástroj pochází již  
z roku 1972 a je pouze upraven ve zmíněném stavebním zákoně. Tento nástroj není přímo 
zaměřený na znovuvyužití brownfields, nicméně jejich přítomnost může být významným 
faktorem při rozhodování o jeho aplikaci. Cílem opatření jsou kvalitnější a atraktivnější 
nabídky života ve městech, lepší infrastruktura a nižší rozvojová rizika, stabilita pro soukromé 
majitele a podnikatele, kteří vědí, kam se bude oblast ve středním a dlouhodobém horizontu 
vyvíjet. 

 3.10 Oblast obnovy
V „Oblastech obnovy“ se zavádí pro vymezené území zákonem daný speciální režim. 

„Obnova“ je ve veřejném zájmu a jejím cílem je celkové odstranění urbárních nedostatků. Jak 
již bylo řečeno, Německo je federací a v různých státech jsou rozdíly v zákonech a 
vyhláškách. Pravidla v Oblastech obnovy se tedy můžou lišit stát od státu. Společné ale je, že 
hlavními aktéry a hybateli tohoto procesu jsou úřady na úrovni jednotlivých spolkových zemí. 
Úřady jsou koordinátory a dozorčími orgány, právně oblasti vyhlašují, spravují a posléze ruší. 
Jsou zodpovědné za financování, využití podpůrných finančních programů a vyúčtování se 
Spolkovou republikou, která se na financování procentuálně podílí. Více o oblasti obnovy je v 
příloze práce (viz případová studie Oblast obnovy).
Pro příklad uvádím hlavní body přípravy: 

1. detailní průzkumy a hodnocení (sociální, urbární, životní prostředí, IS-inženýrské sítě, 
proveditelnost, atd..),

2. cíle a přínosy opatření,
3. formální vymezení oblasti (včetně zápisu dotčených pozemků do katastru 

nemovitostí),
4. příprava ÚPD (plus projektová dokumentace),
5. diskuze a vysvětlení k opatřením,
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6. příprava a projekce sociálního plánu,
7. individuální opatření týkající se veřejné infrastruktury a popis stavebních opatření 

nutných před zavedením “oblasti obnovy”, případné změny, sankce za nedodržení a 
celkový průběh prací v čase. 

Je to stejné jako u samostatných, individuálních projektů s tím rozdílem, že zde jsou 
práce koordinovány pro celou oblast obnovy a zahrnují také estetické, ekonomické, 
environmentální a sociální aspekty. V “oblasti obnovy” je nejdůležitější, že se s ní pracuje 
komplexně. Např. v případě kontaminace je to zároveň nezbytné, jelikož kontaminace 
nedodržuje hranice pozemků, ale řídí se vlastnostmi prostředí. Viděli jsme již také opravená 
místa, jejichž celkový dojem kazí jedna či dvě budovy, které jsou dále neobnoveny (více než 
10 let byl takovým příkladem bývalý hotel Paříž na pěší zóně v Hradci Králové). Individuální 
projekty, ale i změny vlastnictví a změny v nájemních vztazích na delší dobu než 1 rok 
podléhají speciálnímu schválení, čímž je zaručena celistvost a jednotný ráz celé obnovy. 
“Oblast obnovy” s sebou přináší programované investice do oblasti a tyto ve svém důsledku 
zhodnocují majetek vlastníků (Jackson, 2007). Navíc je “Oblast obnovy“ po dobu obnovy 
osvobozena od všech procesních poplatků a části daní, má jiná odpisová pravidla atd. Za to 
jsou ale vlastníci v právech týkajících se svého vlastnictví částečně omezeni. Není-li 
vlastníkovi municipalitou schválen určitý rozvojový návrh, může však požadovat vykoupení 
svého vlastnictví. 

Pro vlastní realizaci procesů „Oblasti obnovy“ může být zřízena agentura odpovídající 
za management a dodání dohodnutých opatření. Obecně je municipalita odpovědná za 
realizaci plánu týkajících se „veřejného blaha“, získáním potřebných pozemků, výstavbou 
infrastruktury atd. Soukromí vlastníci jsou zodpovědní za realizaci změn na svém majetku, 
k čemuž mohou použít různé podpůrné fondy, např. na obnovu nájemních bytů, obnovu 
topení atd.. Podpory mají různé podmínky a jednou z nich může být např. závazek zachování 
výše nájmů na dohodnutou dobu.

Jelikož je v oblasti obnovy veřejnými finančními prostředky výrazně zvýšena kvalita 
všech výše uvedených složek (infrastruktura, parky, komunikace atd.), je veřejnými penězi 
zvýšena i hodnota majetku v soukromém vlastnictví. Pomocí složitých mechanismů je 
stanoveno, o kolik se přímo vlivem opatření zvýšila hodnota pozemků a rozdíl oproti původní 
hodnotě musí po skončení opatření vlastníci uhradit. Toto finanční vyrovnání se týká pouze 
pozemků. Není to ale v Německu nic neobvyklého a i mimo Oblasti obnovy se majitelé 
pozemků podílejí na uhrazení nákladů, například při stavbě nové cesty a chodníku nebo při 
sanačním opatřením, které odstraní kontaminaci.

Více k tomuto systémovému nástroji, který se díky svému integrovanému charakteru 
týká také realizace projektů brownfields je k nalezení v příloze práce (viz případová studie 
Oblast obnovy). 

 3.11 Udržitelná regenerace brownfields
„Nejlepším řešením by bylo změnit environmentální, ekonomickou a územně plánovací činnost do  

jednoho procesu zvaného land-management – management území“ (Ferber 2009).

Podle projektu RESCUE (Regeneration of European Sites in Cities and Urban 
Environments) „udržitelná regenerace brownfields je managementem, rehabilitací a 
navrácením k prospěšnému využití lokality brownfields takovým způsobem, aby byl zajištěno 
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dosažení a trvání uspokojení lidských potřeb současných a budoucích generací 
environmentálně nedegradujícím, ekonomicky únosným, institucionálně podpořeným a 
sociálně akceptovatelným způsobem“ (Rescue 2005).

Tato podkapitola uvádí různé obecné aspekty, které se týkají využití území a 
brownfields v něm. Udržitelnost zde míněná vychází z klasické definice udržitelného rozvoje 
ze zprávy Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj (tzv. Zpráva Brundtlandové) z roku 
1987 zní takto: „Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, 
aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích a aniž by se to dělo na úkor jiných 
národů.“ 

Stejně tak jako nová výstavba či výroba i regenerace brownfields by měla být 
podrobena otázce udržitelnosti. Měla by jí být postavena ale především nečinnost v tomto 
poli, protože lokality brownfields jsou vysokého počtu, obrovské celkové rozlohy a mají 
výrazný negativní dopad na mnoho komunit. Podle mého názoru naší praxi využití území 
chybí ekonomické nástroje a jasné finanční páky, které by tlačily stavební činnost k recyklaci 
pozemků (není například vyčíslena ztráta způsobená m2 brownfields).

Budou se objevovat nová brownfields? Dramatické proměny čekají většinu měst v 
regionech v Evropě. Shrneme-li poznatky z iniciativy „shrinking cities“ pouze města, která 
jsou jasnými centry a lídry států a ekonomik, se budou, co se počtu obyvatel týče, zvětšovat a 
všechna ostatní města a sídla se musí vyrovnávat s dlouhodobým postupným klesáním počtu 
obyvatel (Sucato, 2006). Nízké jsou přírůstky ve většině regionů Evropy, což bude mít vliv na 
poptávku po využití území a celkovou ekonomii využití území. Českou republiku podle 
prognóz také postupně čekají demografické změny Zatímco v Německu již probíhá debata na 
téma "regiony se zmenšujícím se počtem obyvatel" a jsou zpracovávány scénáře, jak se s 
těmito trendy vyrovnat, u nás si jich zatím téměř nejsme vědomi. 

Obrázek 3.6: Nezaměstnanost. Zdroj:  
www.czso.cz navštíveno 2006

Koncentrace Brownfields

Obrázek 3.7: Mapa Brownfiedls, Zdroj  
Czechinvest 2004

Dalším významným faktorem je nezaměstnanost. Budeme-li se na regeneraci 
brownfields dívat z pohledu aktivity místní ekonomiky, budou pro nás údaje o 
nezaměstnanosti alarmující. Pokud se snižuje nezaměstnanost, roste vytížení firem a ty hledají 
nové výrobní kapacity, obchodní plochy, sklady a další prostory. Měli bychom výhledy 
nezaměstnanosti brát v úvahu také proto, že projekty mají svou fázi provozu a údržby, která 
může být závislá na kupní síle naší cílové klientely. Je to zjednodušená představa, ale oblasti s 
velkým počtem brownfields korelují s oblastmi vysoké nezaměstnanosti (viz obrázek 3.6, 
3.7). Dlouhodobý výhled také není nijak příznivý. Nové technologie podstatně zredukovaly 
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počty pracovních míst a globalizace způsobuje, že pouze ta pracovní místa, která nelze vyvézt 
do levnějších destinací, u nás zůstanou. Jedná se o vysoce náročná pracovní místa a pracovní 
místa zajišťující místní služby (Times, 2010). Lze předpokládat, že náš čekají další změny ve 
využití území, které vytvoří další brownfields. 

  Certifikát udržitelné komunity
Paradoxem je, že se snažíme o udržitelný rozvoj, abychom zachovali ekosystémy, ekosystémy,  

které bez problémů přežijí bez nás. Vytváříme jakýsi akumulovaný dluh vůči životnímu prostředí  
(Martin, 2005)

V USA se v souvislosti s programem SuperFund a Cercla (The Comprehensive 
Environmental Response, Compensation, and Liability Act ) přirozeně objevilo téma, jak 
udržitelně využít volné pozemky po dekontaminaci. Během ověřování různých přístupů a 
typů investic bylo potvrzeno, že nositelem udržitelného rozvoje musí být komunita. Pokud je 
určitý pozemek připraven pro další použití, komunita by měla začít tím, že vypracuje seznam 
potenciálních potřebných funkcí (biodiversita, vodní plocha, sociální funkce). Funkcím se 
přiřadí kriteria a po jejich vyhodnocení je připraven koncept a na něj navazující územně 
plánovací a projektová dokumentace. „Vyprojektovat a udržet“ znamená vytvořit komunitu. 
Největším zdrojem jsou lidé a imperativem je vytvořit místo, kde lidé chtějí být, kde se cítí 
dobře. A vytvořit jej celistvě, k čemuž může být potřebný sousední pozemek, kam naše 
vlastnická práva nemusí sahat. Potřebujeme znát záměr vlastníka sousedního pozemku a 
potřebujeme jeho spolupráci. 
Cílem odborné stránky tohoto procesu by mělo být nalezení způsobu, jak vložit 
environmentální hodnoty do vzorců lidského rozhodování. Populární začíná být tzv. 
Udržitelný Certifikát Komunity, který oceňuje komunity, které způsobem přípravy a realizace 
projektu splnily stanovená kriteria a díky tomu také dosáhly na podporu. Pracovníci americké 
EPA jsou profesionálními koordinátory takových rozvojových procesů. (Martin, 2005). 

 4 Hlavní směry regenerace
Brownfields lze regenerovat mnoha různými způsoby. Základními směry, kterými se 

regenerace může ubírat, jsou: změna využití, smíšené využití, zelené využití, dočasné využití 
a specificky také mitigační opatření. Na úvod je ale nutné pochopit, jakými kroky projekty 
regenerace brownfields procházejí. 

  Dlouhodobost projektů brownfields
Klasik praví, že pokud budeme dělat to, co jsme vždycky dělali, dostaneme to, co jsme vždycky  
měli.

Projekty brownfields jsou dlouhodobé, jsou delší než standardní rozvojové 
„developerské“ projekty. Mezi ukončením likvidované funkce a úspěšnou implantací funkce 
nové zpravidla uplyne 15 až 25 let (Kuta, 2010). Tyto projekty především vyžadují delší 
přípravu a jsou mnohem náročnější na vedení a komunikaci. Manažeři projektů brownfields 
musí mít kvalifikaci, která umožňuje sjednocování zájmů různých stran, kooperaci s veřejným 
sektorem a angažování veřejnosti a tzv. měkké dovednosti, které by byly ve světě 
developmentu spíše překážkou. Ze strany podnikatele v sobě mají tyto projekty větší 
podnikatelské riziko, ale nabízí také větší zisk. V porovnání s podobnou realizací na zelené 
louce mohou být až 4x dražší (Bergatt-Jackson, 2008). Etapy modelového na lokalitě 
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kategorie „B“, kde se na přípravě podílí veřejný sektor, ukazuje tabulka 4.1.

První krok začíná identifikací problému a pochopením, že současná praxe není 
schopna na některé jevy reagovat, nabídnout řešení. Druhý krok je vzdělávací, školící, to je 
čas první absorpce know-how. Jedná se o hledání odborníků, poradců, existujících řešení, 
návštěvy národních a zahraničních konferencí, hledání již zrealizovaných projektů, poučení se 
z dobrých i špatných příkladů a definování postupu a kroků k řešení. Třetím krokem je 
průzkum v terénu, jehož cílem je připravit podklady pro zodpovězení otázky „Jaká je naše 
situace?“ Čtvrtým je pak analýza podkladů z inventarizace a příprava analytických, 
komunikačních a advokačních materiálů. Pátý krok završuje prvních pět a na základě 
analytických podkladů na straně místní a nejlepší současné praxe na straně obecné, navrhuje 
pro danou konkrétní kompozici podmínek nejlepší řešení – dlouhodobé, střednědobé i 
krátkodobé, včetně jasných kroků i variant financování. 

Šestým krokem začíná praktická pro-aktivní práce veřejného sektoru, který by měl 
naplňovat přípravné kroky vytyčené strategií. Sedmým krokem je již konkrétní příprava 
lokality, i když stále ze strany veřejného sektoru, např. změna územního plánu, marketing, 
organizace politické podpory, komunikace s investory, možnosti financování. Osmý krok je 
projekční fází ve smyslu projektové dokumentace, financování, územního a stavebního řízení. 
Devátým je fyzická regenerace, která může být kratší než jeden rok, ale pokud by součástí 
této etapy byla určitá časově náročná metoda sanace, může to být i let dvacet. Desátým 
krokem  je využití objektu a údržba, během které se ukáže, zda je regenerace rentabilní. 
Jedenáctý krok je přípravou pro sdílení zkušenosti, jelikož hodnotí projekt z pohledu 
udržitelnosti. Dvanáctý krok je krokem sdílení zkušenosti inspirování dalších hráčů 
(stakeholderů) k regeneraci jejich projektů. 

Dalších pět podkapitol již popisuje jednotlivé možné směry regenerace.

 4.1  Změna využití
Změna využití je dlouhým procesem. Pro pozemky a budovy je nalezeno zcela nové 

využití, které je také zaznamenáno změnou funkce plochy v územně plánovací dokumentaci, 
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což může trvat v nejrychlejším případě okolo jednoho roku. Může se jednat například o 
přestavbu továrny na obchodní galerii, na byty či lofty, na zábavní centrum. Větší lokality 
mohou být použity pro výrobu energie z biomasy nebo solárního záření. Letiště blízko měst 
mohou být využity pro osobní leteckou dopravu, jako prostor pro volno-časové aktivy nebo 
služby (škola smyku, testovací dráhy). 

Obrázek 4.1: Opravárenský závod, stav 1997,  
Zdroj: Magistrát města Hr.Králové

Obrázek 4.2: Nové obchodní centrum, stav 2002,  
Zdroj Magistrát města Hr. Králové

Pokud se jedná o lokalitu, která byla kontaminována, je rozumné nové využití 
promyslet a vybrat takové, které bude reflektovat míru kontaminace. Je jasné, že solární 
elektrárna nebo výrobní provoz vyžadují jinou míru sanace, než bydlení či dětské hřiště. 
Sanační technologie navíc může být součástí stavebního řešení nového objektu. Lokalitu lze 
také rozdělit na části podle míry kontaminace a časově náročnější oblasti mohou být postupně 
sanovány, zatímco nekontaminované nebo již vyčištěné části dané lokality mohou být 
rozvinuty a příjem z nich může probíhající sanace dotovat (Loeffler, 2005).

V příloze je případová studie regenerace brownfields v německém Lipsku s cenou 
obrazovou dokumentací (regenerace komplexu textilní továrny na byty a „lofty“, změna 
využití průmyslového objektu překladiště na restauraci). V České republice je výborným 
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příkladem transformace vojenského opravárenského závodu v Hradci Králové na obchodní 
centrum Futurum. Závod se nacházel mezi desetitisícovým panelovým sídlištěm a čtvrtí z 
bytových a rodinných domů. Nápad změnit využití této plochy z armádní na občanskou 
vybavenost se výborně osvědčil. Je to jedno z mála nákupních center ve městě, kam lidé chodí 
pěšky, dojíždějí na kole nebo se zastavují při cestě do města MHD – centrum leží na 
křižovatce 7 původních autobusových a trolejbusových linkách (obr. 4.1 a 4.2). Dalším 
příkladem z Hradce Králové je  projekt elektrárny na Biomasu  na bývalém vlečkovém 
nádraží ve velkém průmyslovém závoděobr. 6.8). Projekt se ale nepodařilo zrealizovat, i když 
měl již schválené územní rozhodnutí a předjednané investory. 

 4.2  Smíšené využití
Smíšené využití dává možnost regenerovat větší komplexy. Buď se takové využití 

nabízí díky poloze v centru města a nedostatku tohoto typu funkcí v okolí, nebo vychází z 
pragmatické snahy investora rozšířit paletu potenciálních zájemců a klientů a diversifikovat 
tak riziko své investice. Díky smíšenému využití lze do projektu zapojit více zúčastněných 
stran a investorů, uspokojit různoběžné zájmy dotčených stran. Pokud se podaří projekt dobře 
komunikovat a najít řešení vyhovující různým stranám, může být ekonomicky mnohem 
reálnější (rozuměno návratnější) než projekt jednostranného využití podobné velikosti. 

Smíšené využití je vhodnou cestou pro regenerace předimenzovaných nádraží. 
Nádražní hale, potažmo dalším souvisejícím prostorám, se dodá ještě funkce služeb. Dobrým 
příkladem je nádraží v Lipsku, které bylo doplněno o restaurace, obchody, kadeřnické salony, 
místa pronajímající kola a auta, cestovní kanceláře a další služby. Tunelem bylo navíc nádraží 
propojeno s pěší zónou (viz příloha regenerace brownfields v Lipsku), čímž se skupina klientů 
nelimituje na cestující. Podobný trend můžeme pozorovat i v České republice. Nádraží mají 
druhé nejdražší nájemné, po letištích, které se taktéž doplňují funkcí služeb. Obrovský objem 
přepravených osob a nucený čas strávený čekáním je pro využití nových nabízených funkcí 
jako stvořený. 

Obrázek 4.3: Babylon vizualizace, Zdroj: Babyllon Liberec,  
2004

Jedním z prvních projektů smíšeného využití v České republice je centrum Babylon v 
Liberci (Obrázek 4.3). Textilní továrna byla přeměněna na zábavní centrum. Areál o rozloze 
cca 3 ha leží v docházkové vzdálenosti od centra a blízko hlavního silničního průtahu městem. 
Textilní továrna byla založena v roce 1880 a rozestavěna v roce 1920. Během socialismu bylo 
místo využíváno, ale nikdo se nezabýval údržbou a nezbytné opravy nebyly provedeny. Stav 
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na počátku devadesátých let byl alarmující. Areál byl prodán bez ekologického auditu. (Z 
tohoto důvodu některé evropské země zavádějí systém, ve kterém je nutnou součástí kupní  
smlouvy certifikát ekologické nezávaznosti a přesně nastavují pravidla, podle kterých je  
případná sanace hrazena. Princip „polluters pay“ - znečišťovatel platí, je jednou z možností  
odečtení ceny za vyčištění od ceny kupní a zavázání nového nabyvatele lokalitu sanovat.  
Tento systém je používán např. v Dánsku). V Liberci noví majitelé nalezli sklepy plné odpadu, 
kontaminovaná spodní patra, základy a půdu. Náklady na vyčištění a demolice dosáhly 
1.750.000Eur. 

Obrázek 4.4: Babylon, funknční využití, Zdroj:  
Babylon Liberec. 2004

Většina budov původní textilní továrny byla přestavěna a propojena chodbami, mosty 
a výtahy. Hlavní výrobní hala byla přeměněna na aquapark, tělocvičnu, fitness a zábavní park 
pro děti. Dále byly vybudovány restaurace a obchody. Administrativní budovy továrny byly 
přestavěny na kancelářskou budovu a hotel (obrázek4.4). Přibylo kongresové centrum a 
parkoviště s 500 místy. Náklady dosáhly 37 milionů Eur, 95% jich bylo hrazeno z půjček a 
5% ze soukromých zdrojů. Centrum Babylon má 280 zaměstnanců ( informace v odstavci o 
babylonu: Babylon, 2004).
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Obrázek 4.5: Chátrající pivovar s lahvovnou z  
80let, Zdroj: Magistrát města Hr.Král, 2004

Dalším příkladem smíšeného využití je regenerace pivovaru v Hradci Králové. 
Pivovar se nachází v samotném historickém jádru města, přímo u katedrály sv. Ducha a 1 
minutu od Velkého náměstí (obrázek 4.5). Budovy pivovaru byly začleněny do původního 
opevnění hradiště na pahorku mezi soutokem dvou řek. V sedmdesátých letech byla v 
pivovaru vybudována nová lahvovna , která měla skeletovou hranatou konstrukci a skleněný 
plášť(obrázek 4.6). V polovině devadesátých let pivovar zkrachoval a areál byl několik let 
prázdný. Až pracovníci památkové péče upozornili na havarijní stav střešních konstrukcí a 
některých zdí. Aby byly historické budovy uchráněny před zborcením, byla potřebná 
okamžitá reakce.

Obrázek 4.6: Hradec Králové: Labe, pivovar, lahvovna, Bíla věž a Chrám sv. Ducha. Zdroj  
mapy.cz
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Projekt byl realizován ve schématu PPP. V tomto konkrétním případě byl investorem 
veřejný sektor – krajský úřad má nyní objekt v leasingu od soukromé developerské 
společnosti, která jej vybudovala. Během hloubení podzemních garáží byla odkryta část 
dřevěné palisády z šestého století n.l., proto bylo atrium lehce přeprojektováno. Palisáda 
zůstala na původním místě a je k vidění v expoziční místnosti, která kolem ní byla postavena.

 
V bývalém pivovaru se nacházejí kanceláře krajského úřadu, podzemní garáže pro 

přetížený střed města, universitní přednáškové místnosti, koncertní sál, restaurace, kavárny, 
obchody a další služby. Byla vybudována dvě schodiště, která propojují staré město s 
nábřežím, parkem a zimním stadionem. Pivovar se také nachází na cyklostezce.

 

Obrázek 4.8: Projekt centra Regio, Zdroj: 3Q Architects, 2005;
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Obrázek 4.7: Regio centrtum z Jihu Zdroj 3Q Architekti,  
2005
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Obrázek 4.9: Regio centrum. propojovací schodiště a  
vjezd do garáží Zdroj: 3Q Archtekti, 2005

 

 4.3  Zelené využití
Ve městech chybí nabídka kvalitních zelených prostranství a volno-časových ploch. 

Jedním z důvodů migrace obyvatel do satelitních městeček je vidina kvalitnějšího života, 
pocit většího prostoru, dostupnost zeleně a čerstvějšího vzduchu. Urban sprawl je ale 
ekologickou katastrofou, je nesmírně energeticky náročný a pro samotné obyvatele je velmi 
náročný především dopravně. Proto by měla regenerace měst nabídnout větší počet parků, 
malých vodních ploch, hřišť a volných prostranství - zeleně obecně. Některé typy brownfields 
jsou pro tzv. zelené využití vhodné. Například Park v Reudnitz v Lipsku povstal místo 
původně výrobního bloku s nádražím a tiskárnami (viz příloha regenerace brownfields v 
Lipsku). Efekt byl okamžitý - tato veřejná investice v rozsahu cca 40Eur/m2 nejen zachránila 
celou čtvrť před masivním odlivem obyvatel, ba naopak, ceny a poptávka po okolních 
nemovitostech vzrostly (Ferber, 2005).

Obrázek 4.10: Park na původním 
překladišti, Lipsko, Foto: Herbstová 2005

Další vhodné typy brownfields pro zelené využití jsou jinak nesmírně blokující liniové 
stavby, například brownfields po železniční dopravě. Ve městě lze jejich koridory propojit na 
různé již existující parky a podpořit tak územní systém ekologické stability. Některá 
rozsáhlejší brownfields lze využít například pro produkci biomasy.
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 4.4 Dočasné využití
Dočasné využití je výbornou alternativou v případě, že 

a) potenciál trhu a hospodářská situace neumožňují absorpci významné dlouhodobé 
investice ,

b) není jasné, jak by s lokalitou mělo být naloženo
Dočasné využití brownfields bylo vyzkoušeno v mnoha zemích a v některých z nich 

podléhají pozemky v dočasném využití speciálnímu právnímu režimu, ve kterém jsou 
stanoveny specifické podmínky pro pronájem, zdanění, případný prodej, napojení a využívání 
sítí, atd. Díky dočasnému využití: 

1) je lokalitě dán smysl a význam, 
2) zlepšuje se postoj veřejnosti k dané lokalitě, protože brownfields jsou místa, která mají 

negativní image, existuje podezření, že jsou kontaminována, mnoho lidí k nim má 
negativní sociální vazbu, jelikož kvůli jejich krachu jsou nezaměstnaní, jsou 
nebezpečnými dětskými hřišti a místy, do kterých se nesmí,

3) investoři jsou upozorněni na potenciál místa,
4) budovy nechátrají tak rychle (čtvrtletní frekvence událostí plus minimální investice do 

údržby dokáží udržet budovy v rozumném stavu po desetiletí),
5) jsou městu dodány funkce, které v daném místě nenabízí.

V Berlíně se nachází mnoho továren, které byly přestavěny do nových konceptů. 
Nejznámější z nich je BackFabrik. Před finální konverzí bylo na prostorných patrech továrny 
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Obrázek 4.11: Dočasné využití, Berlin. Foto: Kolářová CVUT, 2005
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mnoho dočasných využití. Budovy a haly byly dány do rukou mladým kreativním lidem s 
mnoha nápady, ale malými rozpočty. Smlouvy o pronájmu byly pouze roční s měsíční 
výpovědní lhůtou. Období svobody trvalo 3 roky a bylo intenzivně využito pro množství 
aktivit: umělecká studia, výstavy, koncerty, skate park. Kluby „Casino“ a „Cookies“ 
(obr.4.12) přilákaly stovky lidí každý týden a ve větších halách proběhlo mnoho koncertů a 
Love Parade s 8000 návštěvníky. Poté management přešel pod skupinu firem. Od té doby 
program zahrnoval i panelové diskuze, designérské výstavy, a další. Okolo 5000 návštěvníků 
přijelo na mezinárodní festival komiků v roce 2003. Mnoho událostí probíhalo během 
dvouleté rekonstrukce. 
Nejčastější formy dočasného využití: 

• kulturní (koncerty)
• umělecké – výstavy
• sportovní 

◦ hřiště - plážový volejbal
◦ lanové parky
◦ bike trialové dráhy

• komunitní zahrádky
• společenské akce
• parkoviště
• park, volné prostranství
• autobazary (riziko kontaminace půdy !) 
• jiné

Obrázek 4.12: Diskotéka v  
bývalé továrně. Foto 
Kalberer 2005

Dočasné využití je smluvně zřízeno až na 30-50 let, může to být ale doba mnohem 
kratší, např. 2 roky. 
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Obrázek 4.13: Bývalá továrna 
na brikety, nyní komuinitní  
centrum, Foto: Kolářová,  
ČVUT, 2005  

Obrázek 4.14: Bývalá továrna na brikety. Sasko, Foto  
Kolářová, ČVUT, 2005

V Německu je běžnou praxí, že soukromý majitel uzavírá s městem dohodu, ve které 
se zavazuje, že po demolici poskytne svůj pozemek k využití jako veřejné prostranství, 
komunitní zahrady, dětské hřiště atd. Město se zavazuje, že za to nepotřebné objekty na 
pozemku odstraní na své náklady a po smluvenou dobu (5, 10, 15 let) bude dbát o údržbu. Ve 
Spolkové zemi Sasko byl tento program podpořen prostředky fondů Evropské unie. Je to ale v 
podstatě dočasné využití, protože se možnost seriózní investice smluvně odsouvá. 

Obrázek 4.15: Dočasné umělecké využití, Foto Ilík, UK, 2005
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Bez finální koncepce je zatím také letiště v Hradci Králové (4.16). Každoročně se v 
tomto areálu pořádá několik desítek akcí (přehlídky, moto srazy, závody, koncerty, hudební 
festivaly, burzy). Toto dočasné využití funguje velmi dobře a lokalita již ztratila v očích 
veřejného mínění negativní konotace. Dokonce i studenti z druhého konce ČR na dotaz, co je 
napadá v souvislosti s bývalým vojenským letištěm v Hradci Králové odpověděli – „hudební 
festival“. Pro investory je to velmi dobrá zpráva, protože dříve bylo letiště popisováno slovy 
„hluk, kontaminace a nepříjemný vojenský prostor.“ 

 4.5 Mitigační opatření pro brownfields
Do celkového přehledu o hlavních směrech regenerace je nutno uvést také mitigační 

opatření, které jsou zacíleny na redukci dopadů brownfields na komunitu, ve které nachází. 
Nosnou myšlenkou mitigačních opatření je dosáhnout s minimálními finančními náklady 
maximalizace přínosů, to jest redukce negativních efektů existence brownfields. Používají se 
v případě, kdy brownfields nemají velký regenerační potenciál a jsou zátěží pro komunity na 
jejichž územích se nachází. Nebo se používají v případě, kdy jejich aplikace výrazně zvýší 
regenerační potenciál lokality či jejího okolí. Příklad z Docklands, (kapitola 3.4 ) lze také 
chápat jako mitigační opatření.

V této podkapitole jsou definována mitigační opatření a uvedeny jejich příklady, které 
by bylo možné v České republice aplikovat. Nejen samotná brownfields kategorie B a C 
potřebují podporu. Potřebují jí také komunity, které jsou přítomností brownfields kategorie B 
a C na svých územích zatíženy, omezeny a znevýhodněny. Specifikou mitigační opatření je 
právě to, že jejich cílem může být komunita. 

  Potřeba mitigačních opatření

Regenerace brownfields náleží v širším slova smyslu do regenerace sídel. Výzkumy v 
rámci  práce IURS o.s. ukazují, že vhodnou územně správní jednotkou, ve které lze k 
regeneraci brownfields přistupovat udržitelně, je kraj (Doleželová, Jackson, 2005). Je tomu 
tak především proto, že kraj je dostatečně velkým územím, aby se s v něm brownfields daly 
uchopit v souvislostech. Cílem je udržitelná regenerace brownfields, která v sobě bude 
sjednocovat územní plánování, komunitní rozvoj, ekonomickou konkurenceschopnost, 
investiční atraktivitu, která bude svou lokalizací podporovat udržitelnou dopravu a díky které 
se zvýší ekonomie využití našeho území. Nejde nám pouze o omezení spotřeby zelných luk, 
omezení urban sprawl, frog-leaping (přeskakování zelených území dopravními tepnami) – to 
je přirozeným vedlejším efektem dobré práce s brownfields.
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Potřebujeme tedy vyvinout na území kraje metodiky, které umožní vybrat vhodné 
lokality- beneficienty mitigačních opatření tak, aby investované prostředky měly co nejširší 
pozitivní dopad. Cílem je vybírat takové projekty – regenerovat taková brownfields, která 
přinesou nejvíce reklamy pro regeneraci, nejvíce multiplikačního efektu, dobrý příklad, 
sjednocení zájmů různých stran, nový politický zájem regenerovat další brownfields. Tato 
metodika a politika je nad rámec této práce. Jako úvod do tohoto tématu, který si zasluhuje 
další výzkum, zde uvedu některá možná mitigační opatření. 

Mitigační opatření jsou opatření odůvodněná širšími souvislostmi, které přesahují 
sektorový rámec jednoho oborového pohledu. Nejedná se o opatření vytržené z kontextu, 
nebo sanaci, remediaci nebo nějaký jiný krok nutný na základě určité právní úpravy, ale jde o 
opatření pro-aktivní, jehož cílem není pouze lokalita sama o sobě. 

Jedná se o opatření, která zmírňují různé dopady existence brownfields, případně 
zjednodušují proces jejich regenerace. V oboru brownfields se týkají především takových 
lokalit, u kterých je třeba omezit jejich negativní vliv na okolí (v širším slova smyslu). 
Preferována by měla být opatření, která by se po realizaci stala jiskrou rozvoje pro celá území, 
ve kterém se nacházejí, nebo taková opatření, která by odblokovala překážky v dalším 
rozvoji. 

Příkladem nástroje připravujícího plochy pro další investice je program z regionu 
North de France, jež probíhal za 50% podpory ze strukturálních fondů a byl určen na 
odstranění nevyužívaných objektů a zatravnění případně zalesnění po nich vzniklých 
prostranství. Francie se díky tomuto programu pozbyla svého již nepotřebného industriálního 
dědictví. 

  Přehled mitigačních opatření

Mitigační opatření můžeme rozdělit do několika skupin. Dělíme je i podle jejich účelu 
a   nákladnosti. Budou zde opatření stabilizující a zabezpečující na straně jedné, to jsou 
takzvaná minimální a opatření zvyšující atraktivitu, opatření v podstatě marketingová na 
straně druhé. Mitigační opatření se částečně překrývají s opatřeními dočasného využití v 
kapitole 4.4. Jedná se o následující opatření: zabezpečení, ochrana zdraví, demolice, 
ozelenění, marketingová opatření, podpora projektů, investiční příprava, realizace veřejných 
investic na brownfields a cílená podpora komunit. 

  Zabezpečení a ochrana zdraví

Jak můžeme vidět na mnoha místech, brownfields nejsou dobře zabezpečena. Praxe 
zazdívání oken a dveří prvního patra se ještě nestala samozřejmostí a mnoho lokalit není ani 
oploceno. Stávají se nebezpečnými územími pro obyvatele, zvláště pro děti a mládež. 

Pokud z různých důvodů není možné podniknout nic, aby se brownfields stalo pro trh 
atraktivnější, je nutné provést alespoň následující kroky, které vyplývají ze zákon daných 
povinností: 

a) Zabezpečení lokality
i) Zazdění oken a dveří prvního patra, zamezení vstupu

50



Řešení problematiky brownfields

Obrázek 4.17: Zabezpečení, Drážďany, Foto: Votoček, 2005

ii) oplocení

Obrázek 4.18: Zabezpečení, Drážďany, foto Votoček 2005
iii) Ochrana pěších: Jedná se o takové lokality, které jsou na veřejně dostupných 

místech, nebo dokonce na frekventovaných ulicích. Pokud jsou patrné znaky 
značné zchátralosti a začíná hrozit, že by padající omítka nebo padající části římsy 
mohly zranit kolemjdoucího, máme povinnost jednat. V tomto případě je možné 
aplikovat různé sítě, nebo jednopatrové lešení, které vytvoří podél budovy 
ochranný podchod. 

Obrázek 4.19: Ochrana pěších, Hradec Králové, foto 
Votoček, 2007
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iv) V pokročilejším stádiu zchátralosti, nebo jako skutek přírodních jevů, může být 
ohrožena statická stabilita budovy. Potom je v některých případech možné stavbu 
podepřít, a nebo je nutné ji zbourat.

Obrázek 4.20: Zabezpečení, Drážďany,foto Votoček  
2005

 

b) Zajištění environmentálních rizik
i) odvezení odpadu a nebezpečných látek (ředidla, pohonné hmoty) 

ii) zajištění starých zařízení, ze kterých hrozí úniky nebezpečných látek
iii) zabezpečení infrastruktury (olejové transformátory, chladící náplně, plyn)
iv) pokud existuje důvodné podezření, že lokalita je kontaminována, je nutné provést 

analýzu rizika a v případě dostatku času a nedostatku finančních prostředků, což je 
u brownfields častá situace, a pokud to charakter znečištění dovolí, vybrat levnou, 
dlouhodobou metodu sanace. 
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I když většina brownfields nemá nejmenší naději na komerční regeneraci, potřebují 
alespoň minimální investici, aby nebyly nebezpečím pro svoje okolí.

  Demolice

Demolice, jak jsem již uvedl, může být buď vynucená nebo může být moudrým pro-
aktivním opatřením. Demolice je ale velmi nákladná. Pokud chceme provést hrubý odhad 
demoličních nákladů, počítáme z 500 Kč za každý m3 obestavěného prostoru (ceny 2007). 
Například demolice čtyřpatrového bytového domu se dvěma byty na každém patře půdorysu 
12m x 8m by stála odhadem cca 750.000 Kč. A jediným výsledkem bude volné místo. Pokud 
jsme šikovní, můžeme demolici dobře naplánovat a z železobetonových objektů 
„vypreparovat“ železnou výztuž a prodat ji jako konstrukční ocel. Materiál vzniklý demolicí 
můžeme použít jako podklad při stavbě komunikace nebo nějaký jiným způsobem. 

Obrázek 4.22: Demolice, Berlín, foto  
Votoček, 2005

  Ozelenění 

Ozelenění lze počítat mezi opatření zvyšující atraktivitu brownfields. Pokud se jedná o 
projekt ozelenění ve větším měřítku, může to být samotná regenerační strategie, viz kapitola 
4.3 Zelené využití. V malém měřítku, kdy je ozelenění spíše součástí úklidu a minimalizace 
negativních estetických dopadů lokality na svoje okolí, jedná se o mitigační opatření. 
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Obrázek 4.23: Zatravnění uklizeného pozemku po demolici,  
Drážďany, foto: Votoček, 2005

  Marketingová opatření 

Marketingová opatření mají za cíl ukázat potenciál lokality investorům. Může se 
jednat například o zdánlivě banální krok – úklid a natření přední fasádní stěny. Nebo se může 
jednat o umístění velkoplošného baneru na přední stěnu budovy, který by ukázal, jak by 
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Obrázek 4.24: Marketingová  
opatření, Drážďany, foto Votoček,  
2005

Obrázek 4.25: Marketingová opatření,  
Drážďany, foto Votoček, 2005
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mohla regenerovaná budova vypadat, nebo k čemu by mohla sloužit. Pokud město nebo obec 
nemá finanční prostředky na zpracování návrhu, může jej získat například prostřednictvím 
studentské soutěže. Další možností je obyčejná reklama, například baner na celou 
exponovanou stranu stavby, což pomůže financovat například nezbytné zabezpečení. 

Další skupinou marketingových opatření jsou taková opatření, která dávají jasný 
signál investorům, kam se bude daná oblast vyvíjet a že v ní mohou počítat s veřejnou 
podporou. Může se jednat například o renovaci páteřní ulice ve čtvrti, kde je hodně prázdných 
bytových domů. Pokud se objeví nové chodníky, lampy a lavičky a ulice bude nově 
vyasfaltována, dostane lokalita rázem jiný charakter a vyšší standard. 

Měkkou skupinou mitigačních opatření jsou potom propagační setkání všeho druhu, 
konference, školení, setkání komunit a další aktivity, které lidem otevřou oči, sjednotí zájmy 
nebo přinejmenším identifikují potřeby různých dotčených stran. Opřít se můžeme o 
zkušenosti z místní Agendy 21 (www.agenda21.cz).

  Investiční příprava

Cesta investiční přípravy není regeneračním směrem samým o sobě. Jedná se o 
opatření nebo soubor opatření, jehož cílem je přiblížit lokalitu investorům. Jedná se o opatření 
pro-aktivní a zpravidla o opatření z iniciativy veřejného sektoru. Stejně tak jako se se někdy 
vyplatí vyčistit a opravit starý automobil před prodejem, potřebují některé lokality snížit 
vstupní náklady investora podporou ze strany veřejného sektoru tak, aby příprava areálu 
nebyla pro investora odrazující minusovou položkou. Jelikož je převis nabídky brownfields 
nad poptávkou, je třeba lokality do takové investiční přípravy dobře vybrat. 
 Toto opatření je také někdy nepřesně nazýváno „Návrat do stavu nula.“ To v prvotním 
slova smyslu znamená, že jsou provedeny všechny kroky k tomu, aby se z brownfields stal 
volný pozemek, na kterém lze investovat. Znamená to především odstranění stávajících 
budov, infrastruktury a ošetření ekologických rizik – posouzením ekologického rizika a 
případně jeho odstraněním. Jedná se ale o velkou investici, která nemusí mít bezprostřední 
ekonomickou návratnost a většina obcí na ní nemá finanční prostředky. Na druhou stranu je 
taková investice potřebná, protože volný pozemek má jednoznačně větší šanci na regeneraci 
než hustě zabudovaný areál, který má zpravidla dispozici vyhovující provozům před 
desítkami let, ale nikoliv v současné době. Areál by musel investorovi z určitých důvodů 
vyhovovat. Přípravou dostane pozemek brownfields komparativní výhodu oproti desítkám 
podobných pozemků v okolí. A nemusí to být vždy demolice až na nulu, může se jednat o 
přípravu určité části pozemku v určitém stupni. 

  Realizace veřejných investic na brownfields

Pokud je to možné, měly by obce pomáhat realizovat projekty na brownfields. Veřejný 
sektor má specifické postavení, protože by svým konáním měl vyjadřovat potřeby všech 
občanů. Může být nositelem vize, kam by se určitá část města měla vyvíjet.Umísťování 
strategických veřejných investic na brownfields by mělo být samozřejmostí. Může se jednat 
například o přestěhování významného úřadu, instituce, školy nebo veřejné infrastruktuty do 
čtvrti, kde se brownfields vyskytují. Bude tím zvýšena její důležitost i atraktivita. Příkladem 
umístění úřadu na brownfields je Umweltbundesamt (Spolkový úřad pro ochranu životního 
prostředí) v Dessau v Německu (viz obrázek 4.25) 
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Budova úřadu získala v roce 2009 cenu za udržitelnou výstavbu. Úřad byl vystěhován 
z Berlína do osmdesátitisícového Dessau, které mělo negativní demografickou tendenci. Ve 
městě chybělo 20.000 obyvatel a nálada byla rozpačitá. Díky této investici stoupl status 
celého města. Budova byla postavena na pozemku bývalé plynárny v bezprostřední blízkosti 
vlakového nádraží. Výstavba trvala 3 roky a stála 70mil eur.
Projekty PPP jsou také dobrým řešením pro kompenzaci některých negativit brownfields. 
Pokud není naděje, že by se o lokalitu soukromý trh zajímal sám, může být určitá podpora z 
veřejného sektoru dobrou stimulací. „Partnerství PPP vyniká ze společných zájmů i rozložení 
nákladů a rizik, které jsou většinou popsány v zakládající smlouvě. Veřejný sektor se snaží 
dosáhnout cíle, které přesahují jeho možnosti (většinou finanční) a usnadňuje do dané 
investice vstup podmětům soukromého trhu (např díky investičním pozemkům za výhodných 
podmínek, zkráceným procedurám stavebního povolení, politické podpoře“ (Siwek, Rumpel 
2006).

  Cílená podpora komunit 

Klíčovým hráčem při regeneraci brownfields je komunita, ke které lokalita náleží. 
Především ona je potenciální pojistkou udržitelné regenerace a je moudré ji angažovat co 
možná nejdříve. Především je třeba si uvědomit, že vlastně lidé, kteří budou regenerovanou 
lokalitu využívat, jsou cílem. Regenerujme pro potřeby občanů. „Pokud se podaří na daném 
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brownfields zorganizovat nějaké komunitní dění – společenské, kulturní, sportovní uvidí lidé 
potenciál místa“ (Ferber 2005). Některé příklady jsou v kapitole 4.4 Na zvýšený zájem o to, 
aby se s daným brownfields něco udělalo, bude reagovat trh, protože investoři uvidí poptávku. 

Obrázek 4.27: Integrování komunity, Drážďany. foto autor, 2005

Zapojení komunity je extrémně důležitý aspekt revitalizace pro jakoukoli komunitu, 
nezávisle na její velikosti. Bez podpory projektu komunitou se projekt buď nepodaří 
realizovat vůbec, a nebo nebude akceptován po svém dokončení (Martin, 2007). 

Shrneme-li poznatky o mitigační opatřeních, nesou s sebou určité náklady, ale jsou 
naprosto nezbytná. V minimálním rozsahu jsou to taková opatření, která lokalitu pouze 
zabezpečí,ochrání zdraví kolemjdoucích nebo zabrání přístupu do potenciálně nebezpečných 
areálů. V maximálním rozsahu můžeme jako mitigační opatření chápat umístění významného 
úřadu na brownfields v neatraktivním městě, viz příklad Umweltbundesamt v Dessau, Je to v 
podstatě také mitigační opatření, tentokrát ale v měřítku města jako celku, potažmo regionu. 

Pro mitigační opatření je potřebná metodika, která by systematizovala a 
objektivizovala výběr vhodných lokalit pro tuto veřejnou investici.

 5 Poznatky z praxe inventarizace 
brownfields 

Analytické výstupy jsou důležitější, než samotné objekty inventarizace (Bergatt Jackson, 2009)
Máme zinventarizovaná brownfields, ale sama inventarizace jim nepomohla. (Nathanail, 2006)

Tato kapitola je odpovědí na otázku týkající se inventarizací vyřčenou na začátku této 
práce v rámci cílů. Jsou tu závažné a důležité poznatky pro zadavatele inventarizací – u nás je 
to především veřejná správa (pracovníci odborů ÚAP a Strategického rozvoje) a také cenné 
informace pro dodavatele inventarizací (odborné poradenské firmy, NGO – non governemtal 
organization – nevládní nezisková organizace,  jiné konzultační firmy). 

Inventarizace je jedním z počátečních kroků na cestě regenerace brownfields (viz 
schema 4.1). Velmi důležité je zde slovo jedním, jedním z kroků, protože mnoho 
inventarizací, které proběhly, nebylo zasazeno do kontextu a sledu navazujících aktivit a 
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snaha vyšla naprázdno, víz výše uvedené citáty. Finanční prostředky (daňových poplatníků) a 
čas vynaložený na pořízení inventarizace nebyly zúročeny. Pokud data neanalyzujeme, 
nenavrhneme následné kroky a neprovedeme je, data zestárnou a nebude z nich mnoho užitku. 
I přes tato úskalí je inventarizace zlomovým bodem, protože umožňuje analýzu, díky které se 
můžeme zorientovat, jakého charakteru, hloubky a rozsahu je realita brownfields na našem 
území. 

Tato kapitola je výsledkem analýzy mé pětileté inventarizační praxe v České republice 
a zahraničí. 

 5.1 Co kdo potřebuje vědět 
Informace o brownfields jsou potřebné mnoha stranám. Vlastníci potřebují informace, 

aby si uvědomili, kolik nemovitostí podobných té jejich v okolí existuje. Investoři potřebují 
vědět, kam jinam než na zelené louky by mohli směrovat svoje investice. Měli by být schopni 
atraktivní lokality brownfields absorbovat sami. Méně zajímavé lokality ale potřebují určitý 
druh pomoci a ten je vždy z části nebo zcela v rukou veřejné správy. Proto se veřejná správa 
potřebuje dozvědět, jaká je v území, které spravují. 

Veřejná správa potřebuje informace o brownfields v různých úrovních: 
• na místní úrovni je nositelem aktivity obec, resp. odbor strategického plánování. Zde je 

potřebná nejvyšší podrobnost informací tak, aby bylo možno vybrat lokality vhodné k 
regeneraci, či doporučit lokality případným investorům,

• krajský úřad je nositelem aktivity na regionální úrovni a potřebuje informace analytické a 
informace podrobné pouze o lokalitách regionálního významu,

• ministerstva a vláda by měli být nositeli aktivity na národní úrovni. Na této úrovni jsou 
potřebné analytické výstupy shrnující jednotlivé krajské analýzy a podrobné informace k 
lokalitám brownfields národního významu.

Díky Stavebnímu zákonu jsou brownfields součástí ÚAP. Poskytovatelem tohoto 
konkrétního jevu je obec. Ta má buď dostatečnou odbornost na zpracování tohoto podkladu, 
nebo pro tento účel najímá odbornou firmu. 

V obcích je důležité rozlišovat mezi rozdílnými potřebami a přístupy odboru 
strategického rozvoje a odboru územního plánování. Zásadní rozdíl je v hloubce. Zatímco 
odbor strategického rozvoje potřebuje detailní informace pro každou lokalitu tak, aby mohl 
vhodně nastavit svoje politiky, rozvojové záměry a vytipovat potenciální investory, konsorcia 
a platformy, tak odbor územního plánování, respektive odbor Územně analytických podkladů, 
který ÚAP zpracovává, potřebuje pouze polygon vyznačující hranici lokality a jednu nebo dvě 
věcné informace. Dostáváme se tedy do situace, kdy odbor Strategického rozvoje potřebuje až 
30 položek pro každou lokalitu a odbor Územního plánování 3 položky. GIS (geografický 
informační systém) ale spravuje, provozuje a především umí naplnit odbor ÚAP. Proto je 
žádoucí, aby se před inventarizací odbory domluvily na spolupráci a sdílení dat a konkrétní 
atributy vrstvy jevu 4 – vrstvy s brownfields byly rozšířeny tak, aby zahrnuly odboru 
Strategického rozvoje potřebné informace. Nebude tak docházet k neekonomickému a 
nelogickému vedení dvou paralelních databází v rámci jednoho úřadu. Další výhodou 
spolupráce s odborem ÚAP je, že ten publikuje územně analytické podklady v omezené míře 
na internetu pro širokou veřejnost a má k tomu již IT (informační technologie) dodavatele i 
webové aplikace. 

O tom, zda řešení v předchozím odstavci je vůbec reálné, ale rozhoduje ještě jedna 
podstatná věc a to IT vybavení úřadu a schopnost úředníků toto vybavení používat. Pokud je 
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na úřadě intranet a odbory sdílejí data, může Strategický odbor využívat GIS jako zdroj 
cenných podkladů a vrstvu jevu 4 rozšířenou o potřebné parametry jako svůj hlavní datový 
zdroj. Pokud to z technických nebo dovednostních důvodů není možné, nabízí se následující 
řešení: Nástroj v tabulkovém programu, který má samostatný list pro každou lokalitu, 
souhrnnou tabulku pro převod do GISu a předprogramovaný analytický výstup. Lokality po 
listech umožňují orientaci, tisk a především doplnění dat do tabulky přímo v terénu. Souhrnná 
tabulka přes unikátní číslo pro každou lokalitu umožňuje namapování dat GISem, ve kterém 
je možné ze strohých dat udělat smysluplný analytický výstup. 

 5.2 Poznatky z dřívějších inventarizací
Předešlé přístupy jednotlivých ministerstev, krajů, měst a obcí byly velmi různé. 

Vycházejí z identifikované potřeby se problematikou systematicky zabývat, ale jsou 
poznamenány absencí celonárodní koncepce, metodiky, odbornosti i nedostatkem financí. 
Mají průkopnický charakter a vzhledem k jejich různorodosti, je lze jen velmi těžko 
porovnávat.

Velkým přínosem již vykonaných počinů v oblasti brownfields jsou zkušenosti na 
jednotlivých rovinách, které přinesly. Ukazuje se, že brownfields jsou problémem 
komplexním a jejich řešení je během na dlouhou trať, která nemůže být zrealizována bez 
kontinuální politické podpory, vedení a dostatečné odbornosti. 

Databáze vytvořené v různých městech byly naplněny podle odlišných kritérií a jsou 
uloženy v různých formátech. Většina jich trpí problémem publicity, nelze je editovat, jejich 
forma znemožňuje analýzu, či právní status komplikuje opakovatelnost. Ani překlopení těchto 
databází do GIS formátu není snadné.

Předchozí přístupy jsou poznamenány sektorovým úhlem pohledu. Absence dostatečné 
politické podpory, participace vlastníků a dotčených komunit znemožnila dosažení cílů. 
Databáze přinesly částečné znalosti o počtu a velikosti brownfields na daném území, katalogy, 
perspektivy, ale nenavazují na ně analýzy, strategie a aplikační opatření se zajištěnou finanční 
a politickou podporou. Z těchto důvodů lze předchozí přístupy shrnout jako průkopnické, ale 
nedostatečně efektivní. 

 5.3 Na co se zaměřit při inventarizaci
Inventarizace není pouze sběrem dat, je součástí dlouhodobého komplexního procesu 

regenerace brownfields (Votoček, 2011).
Na rozdíl od starších metodologií (např na www.brownfieldsinfo.cz) se dnes 

informace o brownfields stále častěji zpracovávají v prostředí GIS. Díky tomu je možné se při 
průzkumech soustředit na kvalitativní a subjektivní data. Terénní průzkumy jsou časově 
náročné a velmi nákladné. Laicky lze říci, že při inventarizaci brownfields jsou v terénu 
evidovány pouze ty atributy, které nelze získat „od stolu“: Díky prostředí GIS je během 
zpracování snadný přístup k vrstvám s dalšími důležitými informacemi. Porovnání vrstev GIS 
z různých let umožňuje pozorování trendů v území a jeho analýzu. 

Brownfields jsou jevem dynamickým, s trendy, vývojem, změnami, reakcemi. Jako 
součást ÚAP se obnovují průzkumem nejméně jednou za 2 roky. Způsob provedení 
inventarizace a způsob jejího grafického a datového zpracování musí umožnit snadnou 
opakovatelnost. 
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Vzhledem k tomu, že inventarizace je především podkladem pro popis stavu území a 
pro formování strategie, není nutné inventarizovat celé území. Pro strategii na úrovni kraje 
obvykle stačí provést inventarizaci v několika vhodně zvolených reprezentativních ORP. 
Vybraná ORP by měla co nejlépe vystihnout charakteristické problémy a potenciály regionu. 
Aby byla zaručena jejich srovnatelnost, je potřebná společná metodologie přístupu, včetně 
zaškolení v terénu s praktickými ukázkami, nejlépe pro oblast celého kraje.

Při nastavování parametrů inventarizace je také potřeba určit minimální velikost 
pozemků a prostorovou oblast:

1. Pro různě velká sídla mají různě velká brownfields různý dopad. Všeobecně přijatá 
spodní hranice evidence brownfields je 1 ha, tedy 10.000 m2. Pro ilustraci, plocha 
fotbalového hřiště je asi 7000m2. Pokud se 1 ha brownfields nachází v krajském 
městě, je to v jeho urbanistické textuře akceptovatelné, ale pokud se podobná lokalita 
nachází v centrální nebo jinak významné poloze v obci s 10-20.000 obyvateli, může 
mít vinou svých externalit výrazný negativní dopad na celou obec. 

2. Pro provedení analýzy většího území (kraje) stačí 3-5 vzorových ORP, není tedy 
rozhodně nutné inventarizovat vše. Při analýze jde o profil, o porozumění situaci a 
navržení řešení. Detailní inventarizace je extrémně časově a finančně náročná, ale 
pokud chceme vědět jaká brownfields v území máme, měli bychom ve vybraných 
ORP inventarizovat minimálně 0.5ha a lépe 0.25ha

3. Výsledek mapování v ORP včetně brownfields nemovitostí individuálního bydlení je v 
příloze práce v případové studii Inventarizace v ORP Votice.

V konkrétním ORP navrhuji nastavit minimální velikosti inventarizovaných lokalit např. 
následujícím způsobem (tabulka :

Velikost sídla Minimální velikost inventarizované lokality

0-500 0,1 ha

500-2000 0,1 ha

2000-5000 0,2 ha

5000-50000 0,25 ha

Nad 50000 0,5 ha

Tabulka 5.1: Velikost inventarizovaných lokalit, Návrh Votoček v rámci dodávky IURS pro 
projekt COBRAMAN (Manažer koordinující aktivity opětovného využití brownfieldů) v Ústí 
nad Labem, 2009.
Avšak rozhodnutí do jaké úrovně inventarizovat nad rámec nahoře uvedeného rozdělení by 
mělo také vycházet ze znalosti území jak obce, tak ORP nebo regionu.

  Lidská stránka inventarizace

Klíčem k regeneraci brownfields je postoj jeho vlastníka.
Inventarizace je jedním z prvních kroků v procesu regenerace brownfields. Z důvodů 

věcných, kapacitních i časových není v během této etapy navazován bližší kontakt s vlastníky. 
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Může k němu ale během práce v terénu dojít a vzhledem k tomu, že již některé 
inventarizace proběhly, nemusí se jednat o kontakt první. Odborný pracovník provádějící 
průzkum je povinen o předchozích inventarizacích vědět a znát jejich výsledky a přínosy. 
Brownfields jsou podle nového stavebního zákona inventarizována jako vrstva jevu 4 územně 
analytických podkladů a pohléhají jejich zákonem, nebo vyhláškou stanoveným pravidlům. 
Proces regenerace brownfields je ale mnohem delší a složitější a odborní pracovníci si toho 
musí být vědomi. Musí být dobře proškoleni, vědět, co dělají, co mohou nabídnout, musí 
umět vysvětlit regionální šíři problematiky a odpovědět na dotazy ohledně rozsahu projektu a 
reálných možností podpory pro vlastníky. V dalších fázích regenerace buduje vztah s 
vlastníkem odbor strategického rozvoje nebo jiný pověřený dodavatel. 

Odborní pracovníci v terénu jsou předsunutou kontaktní linií s vlastníky, komunitami 
a místní samosprávou. Musí vědomě vytvářet pozitivní vztahy se všemi stranami, kterých se 
průzkum dotýká a být si vědomi šíři a dlouhodobosti projektu.

 5.4 Subjektivní parametry
Jelikož brownfields nejsou stanoveny nějakou např. měřitelnou fyzikální veličinou, 

záleží jejich ohodnocení v některých případech na subjektivním názoru. Proto je nutné provést 
před inventarizací zaškolení. To slouží k tomu, aby se sladilo individuální vnímání toho, co je 
a co není brownfield. Část tohoto zaškolení musí proběhnout v terénu na konkrétních 
nemovitostech. 
Následující parametry mohou napovědět:

• do nemovitosti není investováno (chátrá, padá),
• působí významným negativní vliv na své okolí (může odrazovat investory v 

sousedství),
• Stávající funkční využití není v daném místě vhodné (například o lehký průmysl v 

centru sídla),
• charakter původního využití mohl způsobit kontaminaci (tiskárny, prádelny, 

autoopravny a další), 
• stavba budovy byla pozastavena na více než půl roku nebo vypršelo stavební povolení, 
• vlastník nebo provozovatel nemovitosti je otevřen spolupráci (pokud je kategoricky 

proti, bylo by později obtížné s lokalitou pracovat), 
• z různých důvodů je pravděpodobné, že se lokalita stane brownfields.

Právě vzhledem k subjektivitě a nejasnosti definice byla IURS navržena v roce 2009 
kategorie předpokládaný brownfield, která umožňuje nejasné případy do inventarizace 
zařadit, ale zároveň umožnit, aby čas ukázal, jakým směrem se bude nemovitost vyvíjet. 

 5.5 Specifika velkých areálů
Moje zkušenosti ukazují malé lokality jsou snadno dostupné a nevyžadují formální 

procedury přístupu.  Během základní inventarizace by ale měly být identifikovány i lokality 
velké, jejichž součástí mohou být jak vícečetná brownfields,  tak různé provozy či 
infrastruktura. O rozsáhlých areálech akciových společností není možné jednat bezprostředně. 
Je třeba hledat odpovědnou osobu pro jednání a opakovaně požadovat poskytnutí údajů. 
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Některé kontaktní osoby musí získat k poskytnutí údajů souhlas představenstva, což 
proces získání informací prodlužuje. Možnou variantou je tyto areály v prvotním průzkumu 
zaznamenávat pouze jako celek s odhadem procenta využití a poznámkou, že se jedná o velký 
areál vyžadující detailnější a více formální přístup. Ten přísluší odboru strategického rozvoje. 
Ve velkých areálech může být více brownfields různých vlastníků, mohou se tam nácházet 
pozemky a budovy různých vlastníků, nebo se můžeme setkat různými majetkoprávními 
nejasnostmi (budova na cizím pozemku). 

 5.6 Mapové podklady 
Mapové podklady jsou zásadním zdrojem informací. Vzhledem k tomu, že 

nejnákladnější částí inventarizace je práce v terénu, je nutné se na ni dobře připravit. V zásadě 
je zde varianta tištěných map 1:10000 nebo 1:2780 nebo laptopu s mapovými podklady. 
Součástí pokladu do terénu musí být hranice parcel z katastrální mapy. Je tomu tak proto, že 
pouze na místě lze určit hranice brownfields. Ten se může nacházet na parcelách vlastněných 
různými vlastníky.
Přístup do katastru nemovitostí 

Přístup do katastru je nezbytný pro zjištění stavu vlastnictví a určení hranice 
brownfields. K lokalitě mohou patřit pozemky, které brownfields nejsou, ale svým 
charakterem mohou lokalitu zvýhodnit či umožnit určitý druh regenerace. Na magistrátech 
bývá k dispozici program Gramis, který je přímo napojen na katastr nemovitostí i s mapovým 
rozhraním, což je neporovnatelně rychlejší a uživatelsky příjemnější než veřejné webové 
rozhraní.

 5.7 Evidované atributy brownfields
Údaje o brownfields můžeme rozdělit do 4 skupin. Identifikační údaje, které 

brownfields lokalizují, realitní údaje, které popisují velikost, typ materiálu, zastavěnost a 
limity, které popisují omezení a různé možné překážky. Dále je to obrazová dokumentace - 
lokační mapka a fotografie. Následující tabulka uvádí příklady položek z jednotlivých skupin:

Identifikace
Název Místní název, pod kterým je lokalita všeobecně známa nebo snadno 

identifikovatelná

Číselné údaje • Číslo lokality
• Unikátní číslo GIS
• Unikátní národní číslo

Obec • Název obce
• ORP
• Velikost obce ve které se Lokalita nachází
• Katastrální území
• Adresa
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Identifikace

Druh • Zemědělské,
• Bytové,
• Občanská infrastruktura (Obchody, školy, zdravotní zařízení),
• Průmyslové,
• Dopravní (nádraží, tratě, nástupiště, depa, letiště),
• Jiné (celnice, kostely, zeleň),
• Armádní

Stav • Lokalita je dále brownfields, tak jako v předchozím průzkumu,
• Nové brownfields
• Brownfields v dočasném využití
• „Provizionální“ – tedy zatím se o brownfields nejedná, ale je 

pravděpodobné, že se jím stane
• Lokalita brownfields našla trvalé využití
• Typ nového využití

Datum • Prvně evidováno jako brownfield
• Vyřazeno z evidence jako brownfield
• Prvně evidováno jako provizionální

Poloha Při zpracování v GIS je poloha jasně dána polygonem. Pro kontrolu a pro 
snadnou prezentaci v terénu pořizujeme souřadnice hlavního 
vstupu/vjezdu na pozemek (vrátnice, brána). Pokud nejsou k dispozici 
mobilní stanice GPS, lze vstupy do areálů označit dodatečně z 
ortofotomapy.

Kontakt Kontakt na vlastníka pokud byl získán

Reality

Rozloha Velikost lokality v ha

Stav Vlastnictví • Kolik má lokalita vlastníků
◦ 1
◦ 3
◦ více

• Soukromé/veřejné/jiné vlastnictví

Procento vyžití •  Z kolika procent je lokalita využita (10% znamená že 90% je 
brownfield) 

Procento zastavěnosti • Kolik % lokality je zastavěno. Vysoká míra zastavěnosti je 
překážkou rozvoje. 

Předchozí využití Druh původního a dalších využití (potřeba kategorizaci 1, 
2,3 ) viz např. publikace Brownfields snadno a lehce

Limity

Stav územně 
plánovací 
dokumentace

• Schválený a platný územní plán existuje/neexistuje 
• Využití v územním plánu
• Současné skutečné využití území 
• Je potřeba změna funkce využití území?
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Limity

Environmentální 
dopad původního a 
dalších využití

Každá lokalita mohla být v minulosti využívána různými způsoby. V ÚAP 
je vrstva zobrazující ekologická poškození. Na národní úrovni jsou tyto 
informace shromážděny v databázi SESEZ (Systém evidence starých 
ekologických zátěží), která je v současné době v rámci OP Životní 
prostředí (OP-operační program) doplňována malými lokalitami (tiskárny, 
prádelny, fotolaboratoře, drobné provozy, autoopravny). Z různých využití 
je pro dopad určující to nejhorší nebo kombinace nejhorších. V závislosti 
na přírodních podmínkách může být rozhodující i poškození starší 50 a 
více let. 

• Kontaminace je vyřešena
• Identifikována zátěž
• Analýza rizik existuje
• Podezření environmentální zátěže kategorie:,

◦ 1
◦ 2
◦ 3

• Není známa, nevím

Obrazová dokumentace

Plánek • Situace 1:1000 nebo menší měřítko
• Výřez katastrální mapy 
• Výřez z ortofotomapy

Fotografie 3-5 fotografií podle velikosti areálu, celkový pohled s okolím, hlavní 
budovy, významné prvky, vstup

Table 5.2: Evidované Atributy brownfields, návrh Bergatt-Jackson, Votoček v rámci dodávky  
IURS pro projekt COBRAMAN v Ústí nad Labem

 5.8 Analytický výstup inventarizace
Forma výstupu rozhoduje o použitelnosti provedené inventarizace. 

V roce 2008 IURS o.s. podával nabídku pro analýzu brownfields ve Zlínském kraji, 
kde jsme si jako podkladový materiál pro zpracování nabídky vyžádali existující 
inventarizaci. Ukázalo se, že byla zpracována ve formátu neumožňujícím analýzu. Jednalo se 
o značný výdaj bez možnosti obdržení nezbytných analytických výstupů k provedení 
následujících kroků regeneračního postupu (viz kapitola 6.1 ). 
Kroky k regeneraci brownfields jsou jasně formulovány. V krocích jsou odchylky, ale 
inventarizace je vždy mezi prvními. Ale bez analytických závěrů téměř k ničemu není. 
Analytický výstup by měl jasně a zřetelně shrnout poznatky z inventarizace a připravit 
podklady pro formulaci strategie. Jedná se především o grafy histogramy a indikátory. V době 
formulace této práce probíhá analytické zpracování inventarizace ORP Ústí nad Labem a jeho 
výsledek bude veřejně dostupný na internetu.
Grafický výstup je klíčovým komunikačním, argumentačním a marketingovým materiálem. 
Grafickým výstup pro ÚAP je vrstva GIS s polygony, které označují hranice pozemků lokalit 
identifikovaných jako brownfields. Toto je s několika atributy pro odbor Územního Plánování 
dostačující. 
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Pro odbor Strategického Rozvoje je potřebných výstupů několik. Jsou to mapy v různých 
měřítcích, například s viditelnou hranicí parcel pro problematickou čtvrť, až po bodovou 
mapu na celé ORP. Dále jsou potřebné jasné a přehledné komunikační výstupy pro 
vysvětlování, lobování, marketing atd. 
Příklady analytických výstupů: 

1. % rozdělení podle druhu
2. % rozdělení podle stavu
3. % rozdělení podle rozlohy v ha
4. % rozdělení podle procenta využití 
5. % rozdělení podle procenta zastavěnosti
6. % rozdělení podle velikostí obcí v intervalech podle velikosti obcí
7. % rozdělení podle stavu vlastnictví

Příklady grafických výstupů: 
Bodová mapa brownfields v měřítku 1:50000 s bodově zanesenými všemi nalezenými 
brownfields. Barva bodu:

 červená pro lokality, které jsou dále brownfields
 modrá pro nová brownfields
 žlutá barva pro brownfields v dočasném využití
 zelená pro lokality, které našly využití

¨ V této kapitole bylo popsáno, jak důležitý a jak komplikovaný proces inventarizace 
brownfields je. Díky Stavebnímu zákonu jsou brownfields součástí ÚAP, ale tím se mnoho 
nemění. Především je potřebné porozumění, že inventarizace slouží jako datový podklad pro 
formulování strategie a nastavení politik a podpor. Samotný proces inventarizace vyžaduje 
poměrně značné know-how a obsahuje element subjektivity, který je třeba odborným 
zaškolením v terénu. Pokud jsou parametry inventarizace dobře nastaveny, je výsledkem 
komunikativní, advokační a argumentační materiál na základě skutečné situace v území. 
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 6 Multikriteriální analýza brownfields
Tato kapitola je řešením dvou hlavních cílů této práce: 

• Navrhnout a vytvořit multikriteriální model pro objektivizaci hodnocení brownfields 
integrovaným indikátorem, který by vycházel z položek běžně dostupných v 
inventarizacích a byl použitelný pro veřejnou správu

• Aplikovat vytvořený multikriteriální model na stávající inventarizační soubory s cílem 
porovnání výsledků brownfields na malých obcích a ve městech

Popisuji zde postup řešení, přípravu modelu, tvorbu modelu, verifikaci modelu i jeho 
aplikaci.

 6.1  Popis řešení
Nástroj pro kategorizaci brownfields B a C byl vytvořen se záměrem poskytnout 

především pracovníkům krajů nástroj pro snadné vstupní zhodnocení lokalit. Cílem je cílem 
zorientování se v závažnosti problematiky a zjištění rozsahu podpory, jakou budou 
brownfields na spravovaném území potřebovat. 

Nástroj jsem vytvořil pomocí integrovaného indikátoru brownfields, který se skládá z 
šesti dílčích indikátorů (viz kapitola 6.2) a jejich vah (viz kapitola 6.5). Nástroj jsem aplikoval 
na tři sledované inventarizační soubory, na kterých jsem stanovil kategorizační rozmezí. V 
rámci minimálního a maximálního počtu bodů integrovaného indikátoru jsem navrhl a 
verifikoval bodová rozmezí pro jednotlivé kategorie brownfields A,B,C. Nejedná se ale pouze 
o zařazení lokalit brownfields do jednotlivých kategorií. Díky integrovanému indikátoru jsem 
mohl každé lokalitě přiřadit konkrétní počet bodů a porovnat tak jednotlivé lokality mezi 
sebou, což je nezbytné pro posuzování jejich závažnosti, dopadů, výběru beneficientů podpor 
a dalších rozhodnutí směřujících k regeneraci lokalit. 

Metodou řešení cíle práce je multikriteriální analýza, jejímž výsledkem je návrh výše 
uvedeného integrovaného indikátoru brownfields. Multikriteriální analýza byla provedena a 
odzkoušena na třech pro Českou republiku unikátních souborech dat z kvalitních a odborně 
provedených inventarizací přímo z terénu (viz kapitola 6.3).

Systém je dostupný, efektivní a transparentní.

  Řešení a postup multikriteriální analýzy v bodech: 

• teoretické vymezení a popsání modelu,
• návrh a popis atributů , které mají očekávaný vliv na zařazení lokalit do kategorií 

A,B,C, 
• zhodnocení atributů z hlediska relevantnosti a dostupnosti informací,
• výběr šesti dílčích indikátorů na základě atributů, 
• přiřazení hodnot dílčím indikátorům a stanovení dílčích a,b,c,

66



Řešení problematiky brownfields

• přiřazení vah dílčím indikátorům na základě metody párového srovnání,
• vytvoření integrovaného indikátoru brownfields a jeho verifikace,
• stanovení kategorizačních rozmezí A,B,C integrovaného indikátoru

  Podrobněji k jednotlivým krokům postupu 

Nejprve jsem model teoreticky vymezil a popsal. Potom jsem se začal zabývat 
možnými atributy, které jsou pro daná brownfields dostatečně relevantní, vypovídající i 
objektivní, ale zároveň jsou dostupné a v inventarizacích se běžně vyskytují (viz kapitola 5.9 
Evidované atributy brownfields). Atributy jsem rozvážil, prozkoumal a popsal. Navrhl jsem 
na jejich základě dílčí indikátory (viz kapitola 6.4). Hledal jsem takové atributy, které jsou 
společné všem lokalitám a u kterých je podle mých zkušeností největší pravděpodobnost, že 
je existující inventarizace obsahují nebo je lze relativně levně doplnit (viz kapitola 5). V textu 
jsou popsány také atributy, o kterých jsem uvažoval, ale z různých důvodů nebyly jako dílčí 
indikátor vybrány. Jednalo se především o takové atributy lokalit brownfields, které nejsou 
objektivní, nelze je jasně, přesně stanovit, podléhají místním specifickým podmínkám, jsou 
makroekonomického charakteru, velmi rychle podléhají změnám v čase, jsou závislé na 
dalších jevech, jsou závislé na lidském faktoru – ať ze strany inventarizační, tak ze strany 
komunity nebo vedení a podpory projektů (viz kapitola 6.4). Výsledkem této analýzy bylo 
šest dílčích indikátorů. 

Jejich hodnoty jsem stanovil vlastním řešením nebo jsem je převzal z citovaných 
věděckých prací o brownfields. Vlastní řešení jsem navrhl a verifikoval na již zmíněných 
souborech dat a převzatá řešení jsem na těchto souborech také verifikoval. Stanovil jsem 
rozmezí pro určení dílčích indikátorů pro každou jednotlivou lokalitu. Tímto obdržela každá 
lokalita šest dílčích indikátorů DIa,DIb,DIc. Ty jsem převedl na body tak, aby byly 
zvýrazněny problémové lokality, které nejvíce potřebují technickou asistenci a podporu. 

Z dílčích indikátorů jsem vytvořil integrovaný indikátor brownfields (viz kapitola 6.5). 
Na základě převodu dílčích a,b,c na body jsem vypočetl číselnou hodnotu integrovaného 
indikátoru. Vzhledem k tomu, že různé atributy a z nich vycházející dílčí indikátory mají pro 
šanci na regeneraci lokality různé významy, není výsledný integrovaný indikátor prostým 
součtem bodů. Po analýze jsem přidělil jednotlivým dílčím indikátorům váhy (viz kapitola 
 6.5 ). Tyto váhy byly stanoveny párovým srovnáním v Fullerově trojúhelníku. Vynásobením 
dílčích bodových zisků a příslušných vah jsem dostal výslednou bodovou hodnotu 
integrovaného indikátoru pro každou lokalitu ze zmíněných sledovaných inventarizačních 
souborů. 

Dalším krokem bylo stanovení bodových rozmezí integrovaného indikátoru pro 
výsledné hodnocení v kategorizaci A,B,C. Zde jsem použil všechny dostupné informace k 
lokalitám a svoji místní znalost. K některým lokalitám existovalo hodnocení A,B,C z analýzy 
navazujících na dodávky inventarizací, v tomto bodě většinou založených na subjektivním 
hledisku zpracovatele. Díky své profesní praxi jsem téměř všechny lokality ze sledovaných 
souborů (více než 95%) v rámci různých výzkumných projektů inventarizoval nebo 
kontroloval osobně. Syntézou poznatků a vylučovací metodou vůči jasným kandidátům do 
některé z kategorizačních skupin jsem navrhl bodové hranice (prahy pro jednotlivé kategorie 
A,B,C) a porovnával jsem je napříč lokalitami pro sledované inventarizační soubory. 
Navržené bodové hranice jsem verifikoval na lokalitách, které jsem z konkrétních důvodů 
považoval za lokality hraniční (viz kapitola 6.6  ). 
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Samostatnou část analýzy jsem věnoval porovnání výsledku pro jednotlivé 
inventarizační soubory podle jejich specifik ( viz kapitola  6.4 Přehled výsledků dílčích
indikátorů). Porovnával jsem jednotlivé ohodnocené lokality mezi sebou, porovnával jsem 
mezi sebou i celé inventarizační soubory. Zaměřil jsem se především na to, jak na tom jsou 
brownfields v „ne-městských ORP“ v porovnání s brownfields ve městech. S tímto cílem 
jsem také nastavoval bodové hranice integrovaného indikátoru.

  Nároky modelu a dostupnost podkladů

Díky své profesní praxe vím, že na území naší republiky je zpracováno poměrně 
mnoho inventarizací. Potíž je v tom, že jsou zpracovány podle různých metodik, v různých 
podrobnostech a různých formátech. Model pro kategorizaci brownfields na A,B,C jsem 
navrhl tak, aby bylo co nejpravděpodobněji možné z různých stávajících inventarizací vyjít. 
Především proto byly dílčí indikátory modelu voleny tak, aby byla co největší 
pravděpodobnost, že se v existujících inventarizacích vyskytují nebo mohou být snadno (tj. 
levně a kvalitně) doplněny. Při výběru atributů jsem bral v úvahu co největší využití 
elektronických mapových zdrojů a environmentálních databází. 
Při tvorbě modelu byl kladen důraz na:

 1. Dostupnost vstupních údajů
 2. Jednoduchost 

• snadná použití
• nízké nároky na IT

 3. Transparentnost (přehledný systém hodnocení)
 4. Aplikovatelnost v celonárodním měřítku

Model je vytvořen a odzkoušen v standardním tabulkovém programu (MS Excell, 
Open Office Calc, atd). Cílem práce bylo rozpracovat model do takové podoby, aby jej bylo 
možné předat programátorovi jako podklad do programového prostředí schopném pojmout 
větší množství dat a prezentovat výsledky v grafickém uživatelském rozhraní. 

Pro datovou zprávu jsem použil tabulkový program Open Office, ve kterém jsem také 
prováděl všechny výpočty.

Všechny tabulky a grafy jsou kopiemi z výpočtové části práce. 

 6.2 Výběr dílčích indikátorů
Tato kapitola popisuje jednotlivé uvažované atributy a z nich vybrané dílčí indikátory 

(viz tabulka 6.1). Specifikuje z jakých atributů jsem vybral dílčí indikátory a z jakých nikoliv. 
Vzhledem k tomu, že brownfields jsou nesmírně komplexní a model bude vždy určitým 
zjednodušením, jsou na konci kapitoly zmíněny faktory, které model z různých důvodů 
nezohledňuje, ale mohly by být předmětem dalšího výzkumu. 
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Přehled uvažovaných atributů pro dílčí indikátory 
Uvažovaný atribut Název dílčího indikátoru Dílčí hodnocení 

indikátoru

Lokace Dojezdová vzdálenost a,b,c

Počet obyvatel obce Koeficient velikosti a,b,c

Velikost lokality brownfields Koeficient velikosti a,b,c

Stav vlastnictví Vlastnictví a,b,c

Disparity Dostupnost k územním centrům a,b,c

Ekologická rizika Rizikovost a,b,c

Poloha v rámci obce Poloha v rámci obce a,b,c

Rozvojové dovednosti nezahrnuto

Rozvojové bariery obce nezahrnuto

Minulé využití nezahrnuto

Realitní trh nezahrnuto

Makroekonomická situace nezahrnuto

Stáří brownfields nezahrnuto

Stav ÚPD nezahrnuto

Tabulka 6.1: Přehled postupu řešení

  Lokace
Nejdůležitější 3 kriteria pro šanci brownfields na regeneraci jsou: lokace, lokace, lokace.  
(Nathanail, 2005)

Tento citát byl míněný trochu s nadsázkou, ale jasně vyjadřuje fakt, že na místě, kde se 
naše brownfields nachází, záleží velmi mnoho. Je to klíčová informace pro potenciální 
investory a má zásadní vliv na atraktivitu lokality. Tento atribut lokality vyjadřuje, kde se 
dané brownfields nachází vzhledem hlavní dopravní infrastruktuře. Pro potřeby této práce 
dopravní infrastrukturou myslím existující dálnice a rychlostní silnice. Do modelu je vybrán 
tento atribut jako dílčí indikátor s názvem „Dojezdová vzdálenost“. Hodnocení indikátoru 
bylo stanoveno vlastním řešením (viz kapitola 6.4). Jelikož se jedná o složitější atribut, 
pracuji s ním v modelu ve formě dojezdového času. 

Faktory, které nebyly hodnoceny:
• železniční doprava (především kvůli nemožnosti objektivně stanovit 

dojezdovou vzdálenost a čas při užití železniční dopravy, která je definována 
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stanicemi, ke kterým je třeba se dopravit jiným druhem dopravního prostředku 
nebo pěšky, navíc v některých lokalitách musely být po skončení provozu 
velmi rychle rozebrány vlečky, protože jinak hrozilo jejich rozkradení)

• blízkost centra města – podporujícímu faktoru regenerace
• obslužnost pěšky

  Počet obyvatel obce

Počet obyvatel, kterých se daná lokalita brownfields dotýká, má vliv na 3 zásadní činitele 
regenerace: 

1. sílu a konkurenceschopnost místního trhu,
2. kapacitu veřejného sektoru regeneraci podporovat, dovednosti veřejného sektoru, 

existence samostatného odboru pro strategické plánování, alokované lidské zdroje pro 
podporu brownfields a finanční možnosti podpory,

3. schopnost cofinancovat regenerace lokalit ve veřejném vlastnictví nebo schopnost 
vstupovat, do projektů PPP. Pro menší obce je cofinancování často násobkem ročního 
rozpočtu.

Tento atribut lokality byl vybrán s velikostí lokality do společného dílčího indikátoru 
„Koeficient velikosti“. Hodnocení atributu bylo stanoveno vlastním řešením (viz kapitola 
6.4).

Faktory, které nebyly hodnoceny:
• existence brownfields know-how na obci,
• komunita podporující regeneraci,
• v obci působí neziskový sektor napomáhající regeneraci,
• vývoj nezaměstnanosti v obci,
• demografická tendence,
• obec je rekreačním střediskem, lyžařským areálem atp.,
• obec má významného rodáka, památku, známý přírodní jev,
• obec je blízko významné metropole nebo zdroji práce,
• příjezd do obce je omezen (nosnost mostu, výška podjezdu),
• obec je v blízkosti místa s významně poškozeným životním prostředím,
• v obci je velké množství brownfields (více než 20% zastavěné plochy),
• konkurenční brownfields podobného typu v sousední obci.
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  Velikost lokality brownfields

Obrázek 6.1 Statek v Ústí nad Labem, foto Votoček 2007
Velikost lokality určuje výši celkové regenerační investice. Napovídá také o velikosti 

komunity, které se daná lokalita přímo i nepřímo dotýká. Velikost lokality brownfields je 
transparentním a přehledným ukazatelem, jak náročná bude jeho regenerace. V České 
republice zatím neexistuje předpis, který by určoval, jak velikost brownfields definovat. 
Vezměme pro ilustraci lokalitu jednoho statku v Ústí nad Labem (viz obr 6.1), ke které 
majetkově patří zelená plocha – zahrada. Pokud se budeme soustředit na velikost lokality, 
pozemek do součtu ploch nezahrneme. Budeme-li se soustředit na regeneraci, zahradu do 
lokality rozhodně zahrneme, protože podle mého názoru dává lokalitě úplně jiný rozvojový 
potenciál a jasně zvyšuje její atraktivitu (viz obr 6.2).

Tento atribut byl vybrán společně s počtem obyvatel obce do společného indikátoru 
„Koeficient velikosti“. Hodnocení atributu bylo stanoveno vlastním řešením (viz kapitola 
6.4). 

Faktory, které nebyly hodnoceny:
• morfologie
• procento zastavěnosti

71

Obrázek 6.2 Možné hranice brownfields, Zdroj www.mapy.cz



Řešení problematiky brownfields

• pravidelnost tvaru lokality
• kvalita vjezdu na pozemek, omezení atd.

  Stav vlastnictví

Stav vlastnictví je klíčový pro možnost regenerace. Problémové vlastnictví je podle 
mého pozorování z praxe horší než kontaminace, jelikož ta se dá sanovat, lze podporovat 
přirozenou atenuaci, lze vybudovat permeabilní barieru. Stav vlastnictví je po financích a 
lokaci další největší barierou rozvoje. Často ani obce samotné nevědí, kolik brownfields do 
jejich správy spadá. Například v Hradci Králové jsem v roce 2008 zjistil, že 25% celkového 
počtu brownfields patří městu (procento celkové velikosti je zkresleno velikostí letiště ve 
vlastnictví města). Obrázek 6.3 ukazuje panelový dům, který je ve společném vlastnictví 
soukromém a odborových svazů  a desítky let degraduje celé okolí. Atribut byl vybrán do 
modelu v prostřednictvím dílčího indikátoru vlastnictví (viz kapitola 6.4).

Obrázek 6.3  Hradec Králové, Foto Votoček, 2008

Hodnocení atributu bylo stanoveno na základě Metodiky analýzy brownfields 
zpracované IURS v rámci projektu COBRAMAN (Bergatt Jackson, |Votoček 2009). 
Faktory, které nebyly hodnoceny:

• probíhající změny 
• další právní překážky (bankovní zástavy, spory atd.) 
• věcná břemena
• lokalita je brownfields po železnici 

  Disparity

Různorodost jednotlivých lokací lze zahrnout pod pojem disparity. Faktory 
ekonomiky, trhu práce, nezaměstnanosti, mobility, kupní síly, roli veřejného sektoru, 
respektive vzdálenost k veřejné pomoci jsou pro regeneraci zásadní. Dílčí indikátor, který v 
sobě zahrnuje disparity, se nazývá „Poloha vůči územním centrům“. Hodnocení indikátoru 
bylo stanoveno podle vědecké práce na téma regionální disparity (Vojvodíková, Vojvodík, 
2009).

Faktory, které nebyly hodnoceny:
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• dostupnost v době nepříznivých klimatických podmínek a přírodních katastrof

  Ekologická rizika

V kapitole Dlouhodobost projektů brownfields na straně 38 je vysvětleno, jak dlouhé 
jsou brownfields projekty v porovnání se standardními tzv. developerskými projekty. Aplikace 
modelu pro rozdělení lokalit do kategorií A,B,C je navrhována v rámci kroku 4 – analýza. V 
tomto bodě není formálně, věcně ani finančně možné provést analýzu rizika na základě 
vzorků odebraných v terénu. V této fázi by to bylo předčasné. Jedná se především o obecnou 
analýzu situace a k ní prozatím dostačuje odborně podložený odhad. Díky kvalitě existující 
dokumentace (geoenvironmentální mapy, databázi SESEZ) a informacím, které lze levně a 
snadno získat studiem „od stolu“ můžeme zhodnotit potenciální riziko kontaminace dané 
lokality. Používají se k tomu především dvě následující množiny informací:

1. historii využití - jaké látky byly na pozemku používány, jaké technologické procesy 
byly aplikovány,

2. charakter podloží z geoenvironmentálních map.
Pro hodnocení atributu jsem použil výsledky vědecké práce „Příprava projektů 

regenerace opuštěných průmyslových ploch“ (Horáková, Vojvodíková, Česelský). 
Dílčí indikátor, který v sobě zahrnuje vliv ekologického rizika se nazývá 

„Rizikovost“..
Faktory, které nebyly hodnoceny:

• probíhající analýzy rizika,
• probíhající sanační práce,
• možnost rozdělení kontaminované lokality na části – rozložení projektu na 

etapy – možnost financování sanace regenerací čistých částí lokality,
• možnost využití různé míry sanace v závislosti na požadovaném budoucím 

využití. V České republice byly pozemky v devadesátých letech sanovány s 
cílem komplexního vyčištění lokality nezávisle na budoucím využití.

  Poloha v rámci obce

Lokace v rámci obce zohledňuje rozdíly v atraktivitě jednotlivých částí obce mezi 
sebou. V případě, že je v obci více brownfields, budou mít větší šanci na regeneraci lokality v 
blízkosti centra a komunikačních tepen.
Dílčí indikátor, který v sobě toto zahrnuje, se nazývá Poloha v rámci obce. Hodnocení 
atributu bylo stanoveno podle Metodiky pro inventarizaci projektu MMR WB 04/41 
Deprimující zóny pro veřejnou zprávu z roku 2005 (kolektiv Autorů).
Faktory, které nebyly hodnoceny: 

• sousedství:
◦ dobře obsazené průmyslové zóny,
◦ dobře fungujícího velkého výrobního provozu,
◦ letiště,
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◦ sjezdovky,
◦ spalovna, skládka,
◦ sousedství nových rozvojových ploch (Greenfields),
◦ velké brownfields v blízkosti.

• vazba na budoucí využití:
◦ Protože lokace v centru je vhodná pro komerční využití případně bydlení, zatímco 

lokace na kraji obce může být vhodná pro průmysl. Lokace blízko velké továrny, 
skládky nebo spalovny může být pro průmysl nebo určitý dluh služeb velmi 
přínosná, zatímco pro jiné funkce odrazující.

V případě, že se jedná o analýzu na základě inventarizace, měly by tyto faktory být do 
hodnocení zahrnuty. Bude-li tento model pro rozdělení lokalit brownfields do kategorií A,B,C 
dále rozpracován, měl by nejvýznamnější z těchto nezahrnutých faktorů zohlednit.

  Stáří brownfields 

Stáří brownfields je snadno dostupná místní znalost, napovídá o stavu budov i 
infrastruktury a nepřímo napovídá o zájmu trhu. Vztah stáří a stavu se může velmi rychle 
měnit a častá obnova inventarizace není možná, ekonomická ani žádoucí. Například během 3 
měsíců byly sběrem kovů poškozeny 3 haly na lokalitě dolu František natolik, že musely být 
kvůli stabilitě demontovány (Vojvodíková, 2005). Atribut nebyl zahrnut. 
Důvody nezahrnutí atributu: 

• nejednoznačnost
• rychlá ztráta aktuálnosti podkladů

  Rozvojové dovednosti

Rozvojovými dovednostmi se v tomto atributu chápou rozvojové dovednosti místního 
veřejného sektoru, který má pro řešení lokalit B a C klíčový význam, stejně tak jako politická 
podpora. Další je role neziskového sektoru, účast občanské společnosti i vzdělanost majitelů a 
investorů. V ČR ale zatím neexistuje metodika, která by umožnila dovednosti v tomto oboru 
zhodnotit. 
Důvody nezahrnutí atributu: 

• objektivita 
• dostupnost podkladů
• rychlá ztráta aktuálnosti podkladů

  Rozvojové bariery obce

Tento atribut popisuje rozdíly mezi podobně velkými obcemi v různých částech 
republiky/regionu, zvýhodňuje obce se specifickou funkcí a znevýhodňuje obce, které mají 
dlouhodobě nevyřešené určité rozvojové otázky. Atribut nebyl použit. 
Důvody nezahrnutí atributu: 

• objektivita,
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• dostupnost podkladů.

  Minulé využití
„Nejbližší okolí má vazbu na funkci budoucího využití, nikoliv na jeho potenciál budoucího  

využití“ (Vojvodíková 2005).

Důvody nezahrnutí atributu: 
• relevantnost,
• nejednoznačnost.

  Realitní trh

Stav realitního trhu je atributem, který by zhodnotil potenciál trhu v daném místě 
brownfields absorbovat. Pro potřeby této práce by taková studie stála sta tisíce, měla-li by být 
vypracována komerční konzultační firmou (v roce 2008 v nabídce pro strategii regeneraci 
brownfields pro Zlínský kraj mělo stát zhodnocení stavu a potenciálu realitního trhu 
brownfields absorbovat v mírně podhodnocené ceně 500.000 Kč). Atribut nebyl zahrnut.
Důvody nezahrnutí atributu: 

• dostupnost podkladů,
• rychlá ztráta aktuálnosti podkladů.

  Makroekonomická situace 

Kontext makroekonomické situace v regionu může být zavádějící. V Ostravě 
brownfields vzniklé v devadesátých letech (např 1993) nebyly trhem absorbovány, protože 
rozvojový přírůstek Ostravy byl natolik malý a nabídka brownfields natolik velká, že i přes 
pozitivní makroekonomický vývoj trh na brownfields nedosáhl (Kuta, 2010). Toto není možné 
v modelu objektivně zahrnout, jelikož to vyžaduje makroekonomická vstupní data ve velkém 
množství, což snížilo použitelnost modelu. Atribut nebyl zahrnut.
Důvody nezahrnutí atributu: 

• nejednoznačnost,
• nedostupnost informací o dostatečné aktuálnosti.

  Stav územně plánovací dokumentace

Stav územně plánovací dokumentace je vážný z hlediska funkce, protože pokud není 
využití v územně plánovací dokumentaci vhodné, měl by jeho změnu iniciovat veřejný sektor. 
Je tomu tak proto, že konkurence mezi jednotlivými lokalitami brownfields i mezi 
jednotlivými obcemi a městskými částmi je velká a investor zpravidla nechce čekat na 
proceduru změny ÚPD. Ve většině obcí ČR územní plán existuje – na rozdíl od např. 
Bulharska, kde ještě v roce 2010 mnoho sídel ÚPD nemá a rozhodnutí jsou politická nebo 
nahodilá (Atanasová, 2010). Není možné objektivně zhodnotit a do modelu zakomponovat 
jaké využití by bylo vhodné pro danou plochu a kdo by jej měl určit. V České republice není v 
ÚPD nabídnuto více různých funkcí pro jednu lokalitu brownfields, což by umožnilo určitou 
marketingovou flexibilitu. Atribut nebyl zahrnut.
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Důvody nezahrnutí atributu: 
• nejednoznačnost,
• objektivita,
• relevantnost.

Tímto jsem zakončil rozvahu nad atributy. Jsou zde vyjádřeny ty nejdůležitější. Dalo 
by se v tomto směru pokračovat, ale protože model je určen pro vstupní analýzu brownfields, 
není žádoucí až taková podrobnost jako při dalších krocích regeneračních projektů. Z této 
podkapitoly vzešly návrhy na možné směrování dalšího výzkumu (viz kapitola  7 ). 

 6.3 Použité inventarizační soubory
V modelu byly použity celkem tři inventarizační soubory. Dva soubory jsou z 
administrativního území obcí z rozšířenou působností (ORP), z nichž jeden se týká ORP 
městského a druhý ORP venkovského. Třetí soubor je z území města. 
Zdroj informací o sledovaných územích v kapitole 6.3: www.czso.cz

  Přehled inventarizačních souborů: 

1. ORP Votice – bylo inventarizováno v rámci projekt WB 04/41 z programu výzkumu 
MMR „Deprimující zóny pro veřejnou správu“v roce 2005. Data z mapování 
votického ORP se nacházejí na doméně www.brownfieldsinfo.cz (navštíveno 
25.7.2010) a jsou přístupná po získání hesla od administrátora. Z inventarizace byly 
vytaženy podklady pro rozvahu nad atributy, další potřebná data byla doplněna z 
elektronických mapových podkladů. 

Obrázek 6.4 ORP Středočeského kraje, Zdroj: www.czso.cz
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2. ORP Ústí nad Labem - bylo inventarizováno odborem strategického rozvoje v rámci 
projektu COBRAMAN v roce 2009. Data z mapování ústeckého ORP se nacházejí 
částečně na doméně http://mapy.mag-ul.cz/brownfields/default.aspx (navštíveno 
25.10.2010) a jsou veřejně přístupná jako součást územně analytických podkladů. Z 
inventarizačních souborů města byly vytaženy podklady pro rozvahu nad atributy a 
další potřebná data byla doplněna z elektronických mapových podkladů.

Obrázek 6.5 ORP Ústeckého kraje, Zdroj www.czso.cz
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3. Území města Hradec Králové – bylo inventarizováno odborem strategického rozvoje z 
vlastních zdrojů v roce 2009. Z inventarizačních souborů města byly vytaženy 
podklady pro rozvahu nad atributy a další potřebná data byla doplněna z 
elektronických mapových podkladů. 

Na inventarizacích, díky kterým tyto inventarizační soubory vznikly, jsem se podílel přímo v 
terénu.

  Charakteristika inventarizovaných oblastí

1. ORP Votice – jedná se o „venkovské, zemědělské“ ORP. Celkem zde žije necelých 
12.000 obyvatel, rozloha je necelých 30.000 ha. ORP je součástí Mikroregionu Džbán, 
který je nazýván „Česká Sibiř“ pro silné zimy a rozmanitý terén. Dominantním vlivem 
na situaci v území působí: blízkost hlavního města, silnice I. třídy číslo 3 (Praha, 
Tábor, České Budějovice, Linz) a dálnice D1. Postupně se projevuje i plánovaná 
dálnice D3. V minulém desetiletí byly patrné negativní demografické trendy (stárnutí a 
vystěhovávání obyvatelstva).

2. ORP Ústí nad Labem je příkladem vysloveně městského ORP. Počet obyvatel je více 
než 125.000, z toho počet obyvatel města Ústí nad Labem více než 95.000. Rozloha 
ORP je 40473 ha. 
Dominantní vliv na situaci v území má údolí řeky Labe, přítomnost železničního 
koridoru a dálnice a především fakt, že se jedná a město, které je centrem regionu a 
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významným styčným bodem pro sousední Německo. V ORP za posledních deset let 
stoupl počet obyvatel.

3. Inventarizace pro město Hradec Králové byla provedena pouze na území města. Žije v 
něm více než 95.000 obyvatel, rozloha je 10.569 ha. Hradec Králové je významným 
regionálním centrem, je známé předvojovými urbanistickými koncepcemi (Gočár) a 
aktivním místním magistrátem (např. kvalitním souborem indikátorů). Dominantní 
vliv na území z hlediska atraktivity mají: pozice města v regionu, blízkost dálnice, 
stoupající počet obyvatel.

 6.4 Vybrané indikátory a způsob jejich stanovení 
V této kapitole je popsáno jakým postupem jsem stanovoval dílčí indikátory. Popisuji 

zde způsob hodnocení jednotlivých dílčích indikátorů a způsob jejich hodnocení. Uvádím zde, 
jakým způsobem jsem ze sledovaných inventarizačních souborů připravil vstupní data pro 
výpočet a co jsem k tomu potřeboval. Ke každému indikátoru jsem přiložil ukázku tabulky z 
výpočetní části. Aby výpočet nebyl příliš abstraktní, vybral jsem jednu lokalitu jako pilotní, 
na které je celý postup výpočtu ukázán. Na konci kapitoly je uveden přehled získaných 
hodnot dílčích indikátorů. 

  Přehled zkratek vybraných dílčích indikátorů

Zde jsou uvedeny souhrnně vybrané dílčí indikátory a jejich zkratky: 
1. indikátor Dojezdová vzdálenost – Ido

2. indikátor Koeficient velikosti - Ikv 
3. indikátor Vlastnictví - Ivl

4. indikátor Dostupnost k územním centrům - Iok 
5. indikátor Rizikovost - Iri

6. indikátor Poloha v rámci obce – Ipo

  Pilotní výpočtová lokalita

Průběh výpočtu jsem se pro názornost rozhodl ukázat na pilotní výpočtové lokalitě. 
Vybral jsem brownfield z ORP Votice – ACHP Olbramovice (obrázek 6.7). Jedná se o areál 
původně agrochemického podniku. Lokalita byla v době inventarizace (2005) vlastněna 
dvěma soukromými vlastníky, kteří ji částečně využívali ( z rozšířené definice CABERNET je 
brownfields taková lokalita, která je využívána méně než 30%, viz kapitola  1.1 ). Areál je 
poměrně dobře situovaný na okraji obce nedaleko silnice I. třídy. Jako většina původně 
agrárních areálů, které jsem měl příležitost vidět, byl předimenzovaný, stávající infrastruktura 
chátrající a technické vybavení zastaralé. Původní využití je pro regeneraci potenciální 
překážkou. 
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Obrázek 6.7: AChP Olbramovice, Foto Votoček 2005

Další informace k pilotní lokalitě a ORP, ve kterém se lokalita nachází jsou k dispozici 
v případové studii z Votic v příloze. 

  Dojezdová vzdálenost

Indikátor číslo1 „Dojezdová vzdálenost“ vyjadřuje, kde se dané brownfields nachází 
vůči hlavní silniční dopravní infrastruktuře. Je klíčovou informací pro potenciální investory a 
má zásadní vliv na atraktivitu lokality. Potřeboval jsem ohodnotit lokality podle toho, jak jsou 
dopravně dostupné – pro potenciální vlastníky, zaměstnance, klienty, dodavatele atd. 
Výsledek jsem potřeboval ve snadno porovnatelné a transparentní formě. Proto jsem se 
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Tabulka 6.2: Informace o pilotní lokalitě z výpočtové části práce

Číslo lokality v rámci Inventarizace Votice 33
Název lokality ACHP Olbramovice
Obec Olbramovice
Adresa Olbramovice
Dojezd k dopravní infrastruktuře 27
Rozloha [ha] 1
Počet obyvatel sídla 1101
Vlastnictví 2 soukromí vlastníci
Čas dojezdu do Okresního nebo Krajského města 12
Minulé využití výrobní
Poloha v rámci obce C
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rozhodl tento dílčí indikátor vyjádřit dojezdovým časem v minutách od hlavní vstupní brány 
do areálu k nájezdu na rychlostní silnici, nebo dálnici. Tento dojezdový čas určuje, jakou 
hodnotu dílčího indikátoru a,b,c lokalita obdrží. Indikátor se jmenuje vzdálenost, protože se 
jedná o polohu, nikoliv o čas.

Dojezdový čas je získán z plánovače tras veřejně dostupného na internetu, například 
na serveru mapy.cz (www.mapy.cz navštíveno 5.7.2010). Pro jeho získání je třeba ručně zadat 
dva body: 

1. bod vstupu do areálu/ do lokality/ na pozemek,
2. nejbližší nájezd na rychlostní komunikaci nebo dálnici (třeba porovnat různé 

komunikace).
Díky tomu, že je výsledek vypočítáván v prostředí plánovače tras, zahrnuje v sobě 

nejen vzdálenost v km, ale také kategorii dojezdové komunikace, její podélný i příčný profil. 
V GIS je možné tuto proceduru automatizovat, ale jelikož aplikace tohoto multikriteriálního 
modelu do prostředí GIS není předmětem této práce, provedl jsem zadání manuálně 
(doporučení rozpracování vazby na GIS je doporučení dalšího výzkumu v závěrech práce, viz 
kapitola  8 ). 

Indikátor Ido nabývá pro jednotlivá brownfields hodnot a,b,c podle tabulky 6.3. Časy 
dojezdu jsou rozděleny do tří intervalů dojezdového času: do osmi minut, do dvaceti minut a 
nad 20 minut. Žádná hodnocená lokalita neměla dojezdový čas delší než 50 minut. Rozdělení 
časů bylo provedeno vlastním řešením, k němuž jsem použil místní znalost. Po vypočtení 
dojezdových časů pro všechny lokality jsem je porovnával mezi sebou, viz graf dojezdových 
časů 6.1. 

Zajímal mě vliv dojezdového času na subjektivní hodnocení lokalit. Jediný v této práci 
použitý inventarizační soubor, který byl podroben subjektivnímu hodnocení lokalit je soubor z 
ORP Ústí nad Labem zpracovaný pro projekt COBRAMAN. Hodnocení proběhlo v rámci 
analýzy pro tvorbu strategie regenerace brownfields ve městě. S dalšími sledovanými 
inventarizačními soubory jsem pracoval na základě osobní místní znalosti. 
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Tabulka 6.3: Hodnocení dílčího indikátoru Ido

1 Dojezdová vzdálenost
Dojezdový čas na nájezd na rychlostní komunikaci nebo dálnici

Dílčí indikátor od do
 Ido-a 0 8 min

8 20 min
20 50 min

 Ido-b
 Ido-c

http://www.mapy.cz/
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Stanovení dílčího indikátoru Dojezdová vzdálenost pro pilotní lokalitu:
Dojezdový čas je 27 minut, což znamená kategorii Ido-c, jelikož dojezdový čas je delší než 20 
minut.

  Koeficient velikosti

Indikátor Ikv – indikátor Koeficient velikosti lokality jsem navrhl jako výsledek 
rozvahy nad několika indikátory, nad velikostí sídla (počtem obyvatel), ve kterém se lokalita 
nachází a nad velikostí lokality samotné (rozloha brownfields v ha). Mým cílem bylo vyjádřit, 
jakou zátěží jsou daná brownfields pro své komunity. Pokud se podíváme na průzkumy na 
národní úrovní, zjistíme, že pracují s lokalitami většími než 1 ha. V tomto kontextu je nutné si 
představit brownfields rozlohy fotbalové hřiště (cca 0,7 ha) na malé obci. Pro tuto obci je i jen 
spolufinancovaní nepřekonatelnou rozpočtovou položkou, zatímco krajské město je schopné 
takové prostředky vynaložit. Ve větším městě je šance, že na příslušném odboru na úřadě 
bude pracovat někdo s kapacitou se brownfields systematicky zabývat. Proto jsem v tomto 
indikátoru propojil dva parametry – velikost lokality samotné a počet obyvatel sídla, ve 
kterém se nachází. 
Podklady pro výpočet jsou:

 1. Počet obyvatel obce je k dispozici na stránkách Českého statistického úřadu 
(www.czso.cz navštíveno 25.7.2010) 

 2. Velikost lokality je určena podle typu průzkumu a vybavení úřadu
 a) z mapových podkladů v GIS
 b) z ortofotomapy, který umožňuje pouze hrubý odhad velikosti
 c) součtem velikosti parcel z listů vlastnictví, což je nákladné a časově velmi 

náročné, pokud na obci není k dispozici např. program Gramis, ve kterém je 
možné udělat součet ploch různých parcel snadno a rychle.
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Graf 6.1: Přehled dojezdových časů všech lokalit, graf z výpočtové části práce)
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Graf 6.2: Velikosti lokalit ve městě Hradec Králové, graf z výpočtové části práce

Graf 6.3: Velikosti lokalit v ORP Ústí nad Labem, graf z výpočtové části práce

Graf 6.4: Velikosti lokalit v ORP Votice , graf z výpočtové části práce
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Řešení problematiky brownfields

Koeficient (m) je vypočten jako poměr velikosti lokality v ha a počtu obyvatel obce v 
tisících. Aby se s výslednými hodnotami dalo dobře pracovat, jsou vynásobeny 1000. 

m=Plo÷Pob∗1000 Vzorec 1: 
Výpočet vstupní hodnoty pro dílčí  
indikátor Koeficient velikosti

 (1)

Kde 
m=koeficient velikosti lokality
Plo = velikosti lokality v ha
Pob = počet obyvatel obce v tisících
Indikátor Ikv nabývá hodnot a,b,c podle velikosti Koeficientu (m) pro jednotlivé lokality viz 
tabulka 6.4. 

Tabulka 6.4: Hodnocení dílčího indikátoru Ikv
Výpočet dílčího indikátoru Koeficient velikosti pro pilotní lokalitu: 
Velikost lokality: 0,13 ha
Počet obyvatel obce: 1101
Výsledná hodnota: 908,27

Po analýze bodových zisků – m, viz souhrnný graf 6.5, jsem stanovil rozmezí pro 
určení a,b,c dílčího indikátoru na interval do padesáti bodů pro a, do 150 pro b, a nad 150 pro 
c. Porovnával jsem bodové zisky s místní znalostí lokalit a s jejich subjektivním hodnocením. 
Padesátibodová hranice vyjadřuje moment, kdy se z lokality atraktivní pro soukromý trh stává 
lokalita, která k soukromému trhu potřebuje pomoci. Lokality zatížené více než sto padesáti 
body již zpravidla potřebují veřejnou asistenci úplnou, a to včetně financí. 
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2 Koeficient velikosti
Dílčí indikátor od do

0 50
50 150
150 500

Přepočet velikosti na brownfiedls na počet obyvatel
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Graf 6.5: Přehled bodů „m“ koeficientu velikosti,
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V tabulce 6.4 se objevuje hodnota 500 bodů jako vstupní, orientační návrh pro zvláštní 
kategorii tzv. strategických lokalit. Navrhuji v rámci dalšího výzkumu (viz kapitola  8 ) totiž 
kritérium, které by určovalo, jaké lokality by měly být standardně řešeny vyšší územně 
správní jednotkou. Například ve městě Hradec Králové je bývalé vojenské letiště, které již jen 
svým dočasným využitím ukazuje svůj zřejmý město-přesahující vliv a jeho finální koncepce 
je významná pro celý kraj (letiště bylo zatíženo 1500 body). Jeho řešení přísluší celému kraji, 
nikoliv pouze městu.

Přehledy velikostí jednotlivých brownfields jsou v grafech 6.2, 6.3, 6.4 a výsledné 
hodnoty koeficientu velikosti jsou v grafu 6.5 Výsledky jsou zobrazeny pouze ve výřezu, a to 
do hodnoty 2000 bodů. Nejvyšší dosaženou hodnotou bylo 23.000 bodu lokality Kravín 
Habrovany v ORP Ústí nad Labem, kde 5ha kravín přísluší obci s 219 obyvateli. 

  Vlastnictví

Stav vlastnictví je dalším klíčovým atributem brownfields. V dílčím indikátoru 
Vlastnictví jsem se snažil zhodnotit, jaké vstupní šance na regeneraci dává lokalitě 
momentální forma vlastnictví. Někdy se jedná o více vlastníků, někdy se jedná o kombinace 
právních forem vlastníků, viz obrázek 6.3. Podklady pro zhodnocení stavu vlastnictví lze 
nabýt relativně snadno. Nezbytné ale je mít přesně a správně definovanou hranicí 
brownfields, což je problém, protože v ČR v čase vzniku této práce neexistoval předpis, který 
by toto reguloval. 

Z konkrétní hranice lokality a pozemkům příslušících listů vlastnictví stanovíme počet 
a charakter vlastníků. Pokud není k dispozici programové vybavení, použijme veřejně 
dostupný katastr nemovitostí na internetu – nahlížení do katastru. Jak již bylo zmíněno výše, 
práce s jednotlivými pozemky a parcelami, z nichž se dané brownfields skládá, je bez 
potřebného IT vybavení zdlouhavá, náchylná na chybu lidského faktoru a neefektivní. 

Pro hodnocení dílčího indikátoru Vlastnictví na a,b,c jsem po analýze vybral postup z 
Metodiky analýzy brownfields zpracované IURS v rámci projektu COBRAMAN (Bergatt-
Jackson, Votoček, 2009). Do kategorie a jsou zahrnuty pouze lokality s jedním soukromým 
vlastníkem nebo ve vlastnictví města. V kategorii b jsou lokality vlastněné dvěma až třemi 
soukromými vlastníky nebo jednou institucí (například ministerstvem). Všechny další 
kombinace jsou zahrnuty do kategorie c (tabulka 6.5). Tato metodika byla sestavena na 
základě dlouholetých zkušeností IURS v konzultační činnosti pro města, obce a vlastníky 
brownfields. 

Tabulka 6.5: Hodnocení dílčího indikátoru Ivl

Výsledky analýzy vlastnických vztahů jsou zobrazeny v grafech 6.6, 6.7, 6.8 
Hodnocení dílčího indikátoru je sjednoceno, ale jelikož se jedná o inventarizační soubory 
vzniklé v rámci různých projektů, jsou vlastnické analýzy ve zmíněných grafech podle 
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3 Vlastnictví
Počet vlastníků a jejich druh
Dílčí indikátor

- jeden  soukromý vlastník, nebo vlastnictví města
- dva až tři soukromí vlastníci nebo jedna instituce
- více než 3 vlastníci nebo více než 2 instituce

 Ivl-a
 Ivl-b
 Ivl-c
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různých kritérií. 

Graf 6.8: Vlastnictví v ORP Votice

Nejpříznivější vlastnická struktura je ve městě Hradec Králové, kde je téměř 75% 
lokalit vlastněno buď přímo městem, nebo jedním soukromým vlastníkem. V obecném 
hodnocení nemá typologie vlastnictví při porovnání městských brownfields a brownfields na 
malých obcích na výsledek výrazný vliv. 

  Poloha vůči územním centrům

Indikátor Poloha vůči územním centrům v sobě zahrnuje několik atributů souvisejících 
s obecnou situací v obci, které brownfields přísluší. Potřeboval jsem zde vyjádřit, jak 
daleko/blízko od vlivu významného územního centra se brownfields nachází, jakou podporu v 
regeneraci může očekávat, jaká bude situace místního trhu, konkurenceschopnost, 
nezaměstnanost. Ve vědecké práci o regionálních disparitách se potvrdilo, že pro tyto otázky 
je významným ukazatelem dojezdový čas do nejbližšího okresního a krajského města 
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Graf 6.7: Vlastnictví v ORP Ústí nad Labem
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Graf 6.6: Vlastnictví ve městě Hradec Králové
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(Vojvodík, Vojvodíková, 2009). Díky tomu bylo možné do modelu nepřímo zahrnout řadu 
atributů, které jsou slovního charakteru.

Tabulka 6.6: Hodnocení dílčího indikátoru Iok
Hodnota indikátoru popisuje polohu lokality dojezdovým časem v minutách od hlavní 

vstupní brány do areálu do středu okresního nebo krajského města. V případě porovnávacích 
souborů z krajských měst je dojezdový čas 0 minut. 

Čas je získán z plánovače tras veřejně dostupného na internetu, například na serveru 
mapy.cz (www.mapy.cz navštíveno 5.7.2010). Pro jeho získání je třeba ručně zadat bod 
vstupu do areálu/ do lokality/na pozemek a střed nejbližšího okresního města. Díky tomu, že 
je výsledek vypočítáván v prostředí plánovače tras, zahrnuje v sobě nejen vzdálenost v km, 
ale také kategorii dojezdové komunikace, její podélný i příčný profil. V GIS je možné tuto 
proceduru automatizovat.

Graf 6.9: Dojezdové čas k okresnímu městu v min, souhrnný graf

Brownfields jsou rozdělena do dílčích a,b,c podle tří intervalů, podle dojezdového 
času, do deseti minut, do třiceti minut a nad 30 minut, (viz tabulka 6.6). Přehled dojezdových 

časů pro všechny sledované soubory je v grafu 6.9).

  Rizikovost

Z pohledu PR (public relations) je faktická, potenciální či domnělá kontaminace pro 
potenciální regeneraci brownfields velmi škodlivá, především z pohledu veřejného mínění a 
obavy z ceny za sanaci. Významný byl v tomto ohledu projekt EURODEMO (European 
platform for demonstration of altrenative remediation technologies - šestý rámcový výzkumný 
program EU, Network na podporu demonstrace nových environmentálních technologií od 
roku 2005 Viz www.eurodemo.org), který demonstroval dostupnost, efektivnost i 
ekonomičnost mnoha remediačních technologií. Kontaminovaná brownfields se běžně 
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regenerují. „Pokud dojdeme k rozhodnutí lokalitu regenerovat, kontaminace není problém“ 
(Nathanail, 2005).

Potřeboval jsem toto téma do modelu zahrnout. Potřeboval jsem jasně a systematicky 
vyhodnotit stav lokalit z pohledu ekologického rizika. V tomto bodě postupu, kdy provádíme 
analýzu stovek lokalit v krajském měřítku je podle mého názoru jediným řešením „desk 
study“ na základě minulého využití (viz Diplomová práce Votoček). Detailnější hodnocení 
jsou na pořadu dne až při užším výběru lokalit. 

Téma starých ekologických zátěží je samostatná disciplína a není součástí této práce. 
Brownfields mohou být kontaminována, ale je to chybějící využití co je činí brownfields, 
nikoli znečištění (viz definice kapitola 1 Definice Brownfields).
Hodnocení „Rizikovost podle minulého využití“ jsem po analýze převzal z práce B. 
Vojvodíkové „Specifika a možnosti využití brownfields vzniklých v důsledku hlubinné těžby 
na Ostravsku“ (Horáková, Vojvodíková, Česelský, 2004)

Podkladem pro zařazení lokality je forma převažujícího minulého využití nebo 
nejhorší z minulých využití. Tato informace je standardně pořizována během inventarizace. 

 

Indikátor Iri nabývá pro jednotlivé lokality hodnot a,b nebo c podle výchozí tabulky 6.7 
Hodnoty byly lokalitám přiřazeny ručně na základě podkladů z inventarizací. Výsledky 
ukazuje graf 6.10. Podobná proporce je v městských sledovaných souborech a vesnické-
zmemědělské území má pouze jednu lokalitu c a méně než 20% lokalit b. 
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Tabulka 6.7: Hodnocení dílčího indikátoru Iri (Horáková,  
Vojvodíková, Česelský, 2004)

5 Rizikovost
Dílčí indikátor Minulé využití 

zemědělské potravinářská výroba
bytové
občanská infrastruktura
komerční
Jiné
Výrobní lehký průmysl
zemědělské živočišná výroba
Dopravní
Armádní Kasárna
Armádní vojenský Újezd
Výrobní těžký průmysl

Iri-a
Iri-a
Iri-a
Iri-a
Iri-a
Iri-b
Iri-b
Iri-b
Iri-b
Iri-c
Iri-c
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Graf 6.10: Přehled výsledků dílčího indikátoru rizikovost pro všechny lokality

  Poloha v rámci obce

Poslední indikátor, který jsem do modelu vybral, je indikátorem doplňkovým a je 
důležitý pro lokality v rámci jednoho sídla, které si vzájemně konkurují o potenciálního 
investora. Díky tomuto dílčímu indikátoru je lze porovnat mezi sebou. 

Podkladem pro určení indikátoru je mapa sídla s vyznačenými lokalitami brownfields. 
Pokud není k dispozici GIS, je třeba provést hodnocení ručně. Pro hodnocení jsem použil 
metodiku projektu MMR WB 04/41 Deprimující zóny pro veřejnou zprávu: Zde jsou obce 
rozděleny na 3 skupiny podle atraktivnosti viz tabulka: 6.6

Indikátor Iri nabývá hodnot a,b nebo c podle výchozí tabulky 6.8 Hodnoty byly 
lokalitám přiřazeny ručně na základě podkladů z inventarizací. 

Graf 6.11: Přehled výsledků dílčího indikátoru poloha pro všechny lokality

Výsledky jsou v souhrnném grafu 6.11 Nejvíce v centru a nejblíže atraktivních lokalit 
se nachází brownfields v Hradci Králové. V Ústí na Labem je téměř polovina lokalit daleko 
nebo špatně umístěna vzhledem ke středu obce a hlavním dopravním tepnám a v ORP Votice 
je proporce jednotlivých poloh stejnoměrná. 
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Tabulka 6.8: Hodnocení dílčího indikátoru Ipo

6 Poloha v rámci obce
Dílčí indikátor poloha

-centrum obce nebo  hlav ní doprav ní tepny

-v edlejší doprav ní tahy , významná v edlejší centra

- ostatní části obce se špatnou doprav ní dostupností

 Ipo-a
 Ipo-b
 Ipo-c

Rozdělnení Rizikovosti
město Hradec Králové

A
B
C

Rozdělení rizikovosti
ORP Ústí nad Labem

A
B
C

Rozdělení Rizikovosti
ORP Votice

A
B
C

Poloha v rámci obcí
ORP Votice

A
B
C

Poloha v rámci obcí
ORP ústí nad Labem

A
B
C

Poloha v rámci obcí
Město Hradec Králové

A
B
C
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  Přehled výsledků dílčích indikátorů

Následující odstavec uvádí přehled výsledků všech dílčích indikátorů v tabulkách a 
grafech. Ukazuje postupně výsledky z výpočtové části práce pro jednotlivé indikátory. V textu 
této kapitoly se malými písmeny a,b,c myslí kategorie dílčích indikátorů příslušných grafů. 

Tabulka 6.9: Dílčí indikátor Ido, počty lokalit
Graf 6.12: Dílčí indikátor Ido, počty lokalit

Výsledek dílčího indikátoru Dojezdová vzdálenost (tabulka6.9 a graf 6.12) jasně ukazuje 
špatnou dopravní dostupnost lokalit v ORP Votice, kde je 100% lokalit ve kategorii c. 
Jednoznačně nejlépe jsou v tomto směru lokalizovány brownfields v Ústí nad Labem. Zde by 
také nejlépe vyšla analýza týkající se dopravní dostupnosti po železnici, která nebyla 
předmětem této práce, ale pro některé regenerační projekty by byla významná. 

Analýza velikosti brownfields vzhledem k počtu obyvatel komunity na jejímž území 
se daná lokalita nachází (tabulka 6.10a graf 6.13) ukazuje, že opět nejhůře v tomto kontextu 
dopadají lokality z ORP Votice a to i přes to, že mnoho z těchto lokalit jsou lokality relativně 
malé. Druhé v pořadí jsou lokality z ORP Ústí nad Labem, kde se v malých obcích 
příslušících tomuto ORP vyskytují některé velké lokality (továrny, JZD atd), ale v samotném 
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Graf 6.13: Dílčí indikátor Ikv, počty lokalit
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Tabulka 6.10: Dílčí indikátor Ikv, počty lokalit
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Hradec Král. ORP UnL ORP Votice

Ido-a 9 96 0
Ido-b 55 42 0
Ido-c 1 1 77
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městě je více než 50% lokalit v dílčí kategorii a. Ve městě Hradec Králové, vychází v tomto 
ohledu nejlépe. Všechny lokality jsou v dílčí kategorii a, s vyjjímkou letiště a bývalého JZD 
za městem.

Tabulka 6.11: Dílčí indikátor Ivl, počty 
lokalit

Graf 6.14: Dílčí indikátor Ivl, počty  
lokalit

Struktura vlastnictví je ve všech sledovaných souborech podobná (tabulka 6.11 a graf 
6.14). Lokality jsou vlastněny relativně dobře, celkem je 59% všech lokalit je v dílčí kategorii 
a, což je velmi dobré. Dále je 30% v kategorii b a pouze 11% v kategorii c. ORP Votice zde 
mají proporčně stejný výsledek jako ORP Ústí nad Labem a Hradec Králové, kde je značná 
část lokalit  ve vlastnictví města, má dokonce nejvyšší procento (17%) lokalit c. 

Tabulka 6.12: Dílčí indikátor Iok, počty  
lokalit Graf 6.15: Dílčí indikátor Iok, počty lokalit

Dílčí indikátor Dostupnost k územním centrům vyjadřuje dojezdovou vzdálenost k 
okresnímu městu (tabulka 6.12 a graf 6.15). Zde je samo sebou 100% lokalit z města Hradec 
Králové a všechny lokality z území města Ústí nad Labem v dílčí kategorii a. V tomto směru 
není v ORP Votice v kategorii a ani jedna lokalita. Většina lokalit ORP Votice je v dílčí 
kategorii b a pouze celkem 5 lokalit ze všech inventarizačních souborů náleží do c.
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Tabulka 6.13: Dílčí indikátor Iri, počty lokalit Graf 6.16: Dílčí indikátor Iri, počty lokalit
Vyjádření ekologických rizik Dílčím indikátorem Rizikovost je pro sledované lokality 

příznivé (tabulka 6.13 a graf 6.16 ). Celých 68% všech lokalit je v dílčí kategorii a, dalších 
28% je b a pouze 4% lokalit jsou c. ORP Ústí nad Labem je z důvodu své průmyslové historie 
souborem s nejvíce lokalitami c. 
 

Dílčí indikátor Poloha v rámci obce (tabulka Error: Reference source not found a graf 
Error: Reference source not found) ukazuje podobné procentní rozložení lokalit v ORP Votice 
a Hradci Králové ve všech třech kategoriích a,b,c. Nejhůře v tomto ohledu vychází ORP Ústí 
nad Labem, což je dáno také morfologií terénu. 

93

Dílčí indikátor Iri
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Graf 6.17: Dílčí indikátor Ipo, počty lokalit
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Tabulka 6.14: Dílčí indikátor Ipo, počty  
lokalit

Dílčí indikátor Ipo
Hradec Král. ORP Votice

21 33 24
24 39 26
20 67 27

ORP UnL
Ipo-a
Ipo-b
Ipo-c
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Porovnáme li výsledky dílčích indikátorů pro jednotlivé sledované inventarizační 
soubory (graf 6.18) zjistíme, že proporce hodnocení dílčími indikátory v městských územích 
je podobná zatímco ve venkovském ORP Votice je nejčastější hodnocení nejhorších z 
možných (viz graf 6.19). (Tabulky z výpočtové části práce viz příloha). 

Graf 6.18: Souhrnný přehled, počty lokalit v  
jednotlivých kategoriích dílčího indikátoru,. 

Graf 6.19: Proporce dílčích indikátorů, počty lokalit v  
jednotlivých kategoriích dílčího indikátoru

94

Ix-a Ix-b Ix-c
0

100

200

300

400

500

600

Sournné počty dílčích indikátorů

Hradec Král.
ORP UnL
ORP Votice

Ix-a Ix-b Ix-c
0

100

200

300

400

500

600

Propoce indikátorů

Hradec Král.
ORP UnL
ORP Votice



Řešení problematiky brownfields

 6.5 Integrovaný indikátor brownfields
Aby bylo možné lokality bodově porovnávat mezi sebou, potřebujeme každé lokalitě 

přidělit konkrétní počet bodů. To mi umožnil integrovaný indikátor brownfields - Iibr - je 
vypočten jako součet jednotlivých dílčích indikátorů vynásobených jejich vahami a zahrnuje 
tak v sobě všechny uvažované indikátory a jejich dílčí výsledky. Díky systému vah v sobě 
také zahrnuje rozdílný význam jednotlivých indikátorů pro danou lokalitu. 
Postup řešení:

Vzorec výpočtu integrovaného indikátoru


Číselné vyjádření dílčích indikátorů


Váhy dílčích indikátorů


Výpočet integrovaného indikátoru pro pilotní lokalitu


Návrh kategorizačních rozmezí A,B,C 


Verifikace rozmezí


Kategorizace A,B,C


Hodnocení výsledků

  Vzorec výpočtu integrovaného indikátoru

Integrovaný indikátor brownfields Ibr v sobě zahrnuje 6 výše uvedených dílčích 
indikátorů: Ido, Ikv, Ivl, Iok, Iri, Ipo stanovených na základě vybraných atributů lokalit 
brownfields. Protože všechny dílčí indikátory nemají pro kategorizaci lokality stejný význam, 
jsou jednotlivým dílčím indikátorům přiřazeny váhy. Dílčí indikátory dále uvádím pouze 
zkratkou DI:

 
Vzorec 2: integrovaný indikátor

 (2)

  kde 
 Ido = DI Dojezd k dopravní infrastruktuře
 vldo = Váha DI Dojezd k dopravní infrastruktuře
 Ikv = DI Koeficient velikosti
 vIkv = Váha DI Koeficient velikosti
 Ivl = DI Vlastnictví
 vIvl = Váha DI Vlastnictví
 Iok = DI Dostupnost k územním centrům
 vIok = Váha DI Dostupnost k územním centrům
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 Iri = DI Rizikovost
 vIri = Váha i DI Rizikovost
 Ipo =DI Poloha v rámci obce
 vIpo =Váha DI Poloha v rámci obce Proměnné vzorce jsou vysvětleny níže. 

  Číselné vyjádření dílčích indikátorů

Cílem modelu je přehledně, věcně a jasně kategorizovat lokality brownfields. Aby 
bylo možné různé hodnocené jevy v rámci integrovaného indikátoru kvantifikovat, byly 
hodnotám dílčích indikátorů a,b,c přiřazeny číselné body, což bylo nezbytné, protože některé 
vstupní atributy jsou popisného charakteru a slovní hodnocení lze do modelu zařadit jen 
obtížně . Hodnotu číselných bodů jsem stanovil vlastním řešením. Model poukazuje na 
problémové lokality a z tohoto důvodu byly body nastaveny tak, aby počet bodů stoupal s 
problémovostí každé jednotlivé lokality. ¨

Tabulka 6.15: Převod dílčích  
indikátorů na body, 

Body jsou v celých číslech, protože je to jednodušší pro orientaci výsledcích. Mnoho 
desetinných míst není uživatelsky příjemné. Poté, co byly pro každou lokalitu stanoveny 
výsledky dílčích indikátorů, jsem je převedl na body podle tabulky 6.15. Bodové odstupy byly 
stanoveny tak, aby se s výsledným integrovaným indikátorem dobře pracovalo. Vstupně 
testované bodové rozmezí 1,2 a 3 body se ukázalo příliš jemné. 

  Váhy dílčích indikátorů

Indikátory jsem ohodnotil podle jejich vlivu na šanci lokalit brownfields na 
regeneraci. Různé indikátory mají různý význam a pro určení jejich vah jsem použil Fullerův 
trojúhelník. Ten je založen na principu párových srovnání. Počet srovnání je dán vzorcem 3 a 
výpočet jednotlivých vah na základě srovnání vzorcem 4.

Vzorec 3: Počet párových srovnání

 (3)

Kde: 
N - počet srovnání
k - počet kritérií
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Vzorec 4: Váhy jednotlivých kritérií

 (4)

Kde: 
vi - je váha i-tého kritéria
ni – je počet bodů i-tého kritéria
N – je počet párových srovnání

Tabulka 6.16: Párové srovnání dílčích indikátorů, 
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Párové srovnání  dílčích indikátorů
Dílčí indikátor Číslo v párovém srovnání
Dojezdová vzdálenost 1
Koeficient velikosti 2
Vlastnictví 3
Dostupnost k územním centrům 4
Rizikovost 5
Poloha v rámci obce 6

Indikátor 1 1 1 1 1
body 0 1 1 1 1

Indikátor 2 3 4 5 6
body 1 0 0 0 0

Indikátor 2 2 2 2
body 1 1 0 1

Indikátor 3 4 5 6
body 0 0 1 0

Indikátor 3 3 3
body 1 1 1

Indikátor 4 5 6
body 0 0 0

Indikátor 4 4
body 0 1

Indikátor 5 6
body 1 0

Indikátor 5
body 1

Indikátor 6
body 0
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Analyzoval jsem šest dílčích indikátorů vzájemně mezi sebou. Vše jsem analyzoval v 
perspektivě šance na regeneraci. Pokud by nás zajímalo například hledisko omezení 
ekologických rizik, nebo role veřejného sektoru, nebo porovnání pro mitigační či demoliční 
programy (viz kapitola  4.5 Mitigační opatření pro brownfields), bylo by nutné hodnocení 
přepracovat, což by již bylo nad rámec této práce. 
Fullerova metoda je založena na subjektivním hodnocení, ale při jejím použití jsem vycházel 
ze zkušeností z praxe a dostupné literatury. Přehled indikátorů i jejich hodnocení jsem vyjádřil 
v tabulce 6.16.

  Vysvětlení hodnocení párových srovnání

Komparaci jsem provedl dle následujících vazeb:

• DI (dílčí indikátor) Dojezdová vzdálenost je méně důležitý než DI Koeficient 
velikosti. Z vlastní praxe vedu v patrnosti lokality, které jsou rozsáhlé, jsou velmi 
dobře dopravně dostupné, ale svou velikostí přesahují schopnost své komunity je řešit. 
Příkladem jsou ČKD Hradec Králové (obr.6.8) na plánovaném dálničním sjezdu, 
Palivový kombinát Úžín (obr.6.9) přímo na dálničním sjezdu a Západní nádraží v Ústí 
nad Labem v samém centru města. Jsou výborně lokalizované, ale není - zatím, ani 
kapacita trhu je absorbovat ani schopnost veřejného sektoru je podpořit. DI Dojezdová 
vzdálenost je významnější než DI Vlastnictví, DI Dostupnost k územním centrům, DI 
Rizikovost i DI Poloha v rámci obce, protože dává lokalitě atraktivitu pro potenciální 
investory a klienty. 

• DI Koeficient velikosti je důležitější než DI Vlastnictví, DI Dostupnost k územním 
centrům a DI Poloha v rámci obce, když ukazuje lokalitu v proporci ke komunitě, 
která je má řešit. Zde jsem si vědom mnoha lokalit na malých obcích, které by při 
pohledu na lokality samotné rozvojový potenciál měly, ale při pohledu na velikost 
obce, jíž jejich řešení přísluší jsou více než deset let bez využití. Pouze DI Rizikovost 
je podle mého názoru významnější, protože závažná kontaminace může odradit 
investory a mírná kontaminace může projekty prodloužit nebo prodražit. 

 

Obrázek 6.8: Plánovaná 
elektrárna na biomasu v ČKD, 
foto Votoček 2005

    

Obrázek 6.9: Úžín,Ústí nad Labem 
foto Bohouš 2006

• DI Vlastnictví je důležitější než DI Dostupnost k územním centrům, DI Rizikovost a 
DI Poloha v rámci obce, jelikož nevyjasněné vlastnické vztahy nebo nejednotnost 
záměrů vlastníků, jsou faktickou překážkou rozvoje,
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• DI Dostupnost k územním centrům je méně významný než rizikovost, která má 
značný vliv nejen na technologii řešení, tak i na veřejné mínění. Je ale významnější 
než poloha v rámci obce, protože blízkost většího města poskytuje pracovní 
příležitosti a pokud je obec také v ORP tohoto města, budou na něj mít vliv kroky, 
které město v souvislosti s brownfields provádí, 

• DI Rizikovost je významnější než DI Poloha v rámci obce, který je doplňkovým 
indikátorem hodnotícím postavení podobných lokalit mezi sebou. 

Zhodnotíme-li výsledné váhy dílčích indikátorů viz tabulka 6.17:
• klíčovými dílčími indikátory jsou zde dosažitelnost lokality a velikost sídla, ve 

kterém se nachází vůči velikosti lokality samotné, tyto indikátory jsou v jedné váhove 
rovině

• dále je ve druhé váhové rovině indikátor Vlastnictví a ve třetí váhové rovině indikátor 
rizikovost. 

• na nejnižší váhové hladině jsou společně dílčí indikátory doplňkové – vzdálenost k 
regionálním centrům a poloha v rámci obce. 

  Výpočet bodů integrovaného indikátoru pro pilotní lokalitu

Ibr - integrovaný indikátor brownfields umožňuje přiřadit každé jednotlivé lokalitě 
číselný údaj, pomocí kterého ji lze srovnat s libovolnou jinou lokalitou. Souhrnný výpočet pro 
všechny lokality jsem udělal ve výpočtové části práce (tabulky z výpočtové části práce viz 
příloha). Pro pilotní lokalitu uvádím příklad výpočtu zde: 

Stanovení dílčích indikátorů: 
Ido = DI Dojezd k dopravní infrastruktuře: Ido-C jelikož dojezdový čas je delší než 25 minut. 
 Ikv = DI Koeficient velikosti lokality: m=1/1101*1000=980,27 což znamená dílčí hodnotu C,  
tedy vIkv-C
 Ivl = DI Vlastnictví: Lokalita je vlastněna 2 soukromími vlastníky, což znamená dílčí hodnotu  
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Tabulka 6.17: Vypočtené váhy dílčích indikátorů, 

Dílčí Indikátor Body Váhy v %
Ido Dojezdová vzdálenost vIdo

4 26,67
Ikv Koeficient velikosti vIkv

4 26,67
Ivl Vlastnictví vIvl

3 20
Iok Dostupnost k územním centrům vIok

1 6,67
Iri Rizikovost vIri

2 13,33
Ipo Poloha v rámci obce vIpo

1 6,67
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vlastnictví Ivl-B
 Iok = DI Dostupnost k územním centrům: Dojezd do okresního města je prodanou lokalitu 12  
minut, to znamená dílčí indikátor Iok-B
 Iri = Indikátor Rizikovost: AChP Agro-Chemický podnik Olbramovice je podle kategorizace  
podle rizikovosti minulého využití kategorií nejrizikovější, proto Iri-C. ,
 Ipo =Indikátor Poloha v rámci obce: Lokalita se nachází na okraji obce, což znamená že  
dostává dílčí indikátor Ipo-C

Indi
káto
r

Dílčí indikátory 
ACHP 
Olbramovice

Číselné vyjádření 
dílčích indikátorů – 
body: 

Váhy indikátorů
%

Celkové získané 
body *100:

 Ido Ido-C 10 26,67 266.67
 Ikv  Ikv-C 10 26,67 266.67
 Ivl  Ivl-B 5 20 100
 Iok Iok-B 5 6,67 33.33
 Iri Iri-C 10 13,33 133.33
 Ipo Ipo-C 10 6,67 66.67
IIbr 866.67

Tabulka 6.18: Přehled dílčích indikátorů pilotní lokality a výpočet integrovaného indikátoru,  

Tímto byla vypočtena bodová hodnota integrovaného indikátoru pro pilotní lokalitu. V 
tabulkové části práce (viz příloha) jsou vypočteny body IIbr pro všechny lokality. 

 6.6 Kategorizační rozmezí A,B,C
Dalším úkolem bylo stanovit na základě bodových zisků integrovaného indikátoru 

hranice pro rozdělení lokalit do jednotlivých kategorií A,B,C.
Výpočetní model jsem aplikoval na 3 pilotní inventarizační soubory. Celkem bylo 

hodnoceno 281 lokalit. Následující část práce se zabývá stanovením bodových rozmezí pro 
jednotlivé kategorie. Rozmezí byla stanovena pomocí tzv. hraničních lokalit. Tabulka 6.19 
ukazuje pro příklad prvních pět lokalit z každého souboru (tabulky z výpočtové části práce viz 
příloha).

Po vypočtení bodů pro všechny lokality jsem pokračoval analýzou výsledků. 
Analyzoval jsem bodové zisky jednotlivých lokalit. Minimální počet bodů integrovaného 
indikátoru brownfields Iibr je 100 bodů. Taková lokalita se ve sledovaných inventarizačních 
souborech nachází šestkrát. Maximální počet bodů integrovaného indikátoru brownfields Iibr  
je 1000 bodů. Taková lokalita se ve sledovaných inventarizačních souborech nenachází ani 
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Tabulka 6.19: Příklad výsledků pro prvních pět lokalit z inventarizačních souborů

Hradec Králové Sklady Himpex Administratvní budova HIMPEXPilňáčkova továrna Mileta
body 213,33 160 260 366,67

ORP UnL Palivový kombinát ÚžínStatek Předlice Loděnice Sektorové centrum
body 640 213,33 260 233,33

ORP Votice Škola v Červeném ÚjezděFarm Milhostice Rodiný dům HeřmaničkyPila Šárka
body 640 693,33 613,33 660
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jednou. Stručně lze říci že z pohledu integrovaného indikátoru máme v inventarizačních 
souborech šest lokalit s maximálně nejvyšší šancí na regeneraci a žádnou lokalitu s nejhorší 
možnou kombinací podmínek. Následující grafy ukazují bodové zisky po souborech (6.20 
6.21 6.22) i souhrnně (graf 6.23).

Graf 6.20: Přehled bodů integrovaného indikátoru pro Hradec Králové – 65 lokalit 

Graf 6.21: Přehled bodů integrovaného indikátoru pro ORP Ustí nad Labem – 139 lokalit 

Graf 6.22: Přehled bodů integrovaného indikátoru pro ORP Votice – 77 lokalit 

Lokality jsou v bodovém rozmezí rozloženy průběžně. Nevyskytuje se určitý shluk lokalit 
nebo interval bodů, do kterého by patřilo velmi málo lokalit. Lokality dosahují od 100 do 867 
bodů. 
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Zde uvedené hodnoty jsem analyzoval a porovnával se skutečným stavem lokalit v 
terénu. Používal jsem barevné označení různých bodových prahů a porovnával jsem 
jednotlivé lokality mezi sebou v rámci svých souborů i mezi soubory navzájem. 

Graf 6.23: Souhrnný přehled bodů integrovaného indikátoru pro všechny lokality, graf z  
výpočtové části práce

  Návrh kategorizačních rozmezí

Rozmezí jsem navrhl na základě analýzy bodových zisků jednotlivých uvažovaných 
lokalit s cílem ukázat rozdíly mezi lokalitami v rámci kraje. Na základě důkladné místní 
znalosti jsem v použitých inventarizačních souborech vyhledal takové lokality, které jsou na 
okraji jednotlivých kategorií A, B, C, ale z konkrétních a prokazatelných důvodů náleží do té 
či oné konkrétní skupiny. Tyto lokality jsem nazval lokalitami hraničními. Pro stanovení 
základních rozmezí jsem vybral lokality v Hradci Králové a to ze dvou důvodů:

• Ve městě Hradec Králové jsem byl schopen ohodnotit lokality v jejich širším kontextu. 
Především jsem nad lokalitami uvažoval z pohledu potenciálních investorů, potřeb 
města, komunity a z pohledu potenciálního multiplikačního efektu jejich regenerace na 
svoje okolí. 

• Osobně jsem se podílel na dvou inventarizacích v Hradci Králové, první pro 
diplomovou práci v roce 2004/2005 a druhou v roce 2008 jako obnovu podkladů 
odboru strategického rozvoje města vzniklých výše zmíněnou diplomovou prací. Proto 
jsem měl možnost vidět lokality v časovém odstupu čtyř let. 
Lokality pro verifikaci navržených rozmezí jsem vybral z ORP Ústí nad Labem a ORP 

Votice. 
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Obrázek 6.10: Petrof  
Piana, Hradec 
Králové,Foto Votoček 
2007

První hraniční lokalitou v Hradci Králové je lokalita inventarizovaná pod názvem 372 
Petrof (viz obrázek 6.10). Jedná se o velkou čtyřpodlažní budovu, která byla dříve využívána 
jako kancelářské, výrobní a skladovací prostory výrobce pianin PETROF. Má vyřešené 
vlastnické vztahy – jednoho soukromého vlastníka – a.s. Petrof, je dobře dopravně dostupná, z 
pohledu rizikovosti je bezproblémová a v kontextu Hradce Králové by ji soukromý trh měl 
zvládnout absorbovat sám. Navíc je zde možnost vytvoření až 50 parkovacích míst. Lokalita 
dostala v rámci Iibr 260 bodů. Tato lokalita je v kategorizaci brownfields A. 

Obrázek 6.11: JZD Svinary, Foto  
Votoček 2007

Druhou hraniční lokalitou v Hradci králové je bývalé JZD ve Svinarech (viz obrázek 
6.11), což je jednopatrová budova kravína v dezolátním stavu, která hraničí s rezidenční 
zástavbou a polem. Je vzdálena 15 minut od centra města. Tato lokalita je v původním 
funkčním využití neinvestovatelná. K dalšímu využití tohoto pozemku je nezbytná změna 
územního plánu. Tato lokalita získala v rámci Iibr 267 bodů. V kategorizaci brownfields 
nemůže být A. 
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Obrázek 6.12: Hluchák, Foto Votoček  
2007

Třetí hraniční lokalitou v Hradci Králové je bývalá nemocnice pro neslyšící tzv. 
„Hluchák“ (viz obrázek 6.12). Budova je esteticky velmi zajímavá, je v centrum města mezi 
dvěma parky, ale je vlastněná ve velmi obtížné konstelaci stát+kraj. Je památkově chráněná a 
dříve sloužila jako zdravotní zařízení, takže vyžaduje pro další využití značnou adaptační 
investici a navíc je v z důvodu původního využití v horší kategorii rizikovosti. Vzhledem ke 
své velikosti – svého času to bylo největší brownfields svého druhu ve městě, a 
komplikovaným vlastnickým vztahům tato lokalita musí být v kategorizaci brownfields C. 
Tato lokalita získala v rámci Iibr 440 bodů.

Z toho vyplývající navržená rozmezí: 

Tabulka 6.20: Kategorizační rozmezí integrovaného 
indikátoru

  Verifikace rozmezí: 

Navržená kategorizačních rozmezí z předchozího odstavce jsem verifikoval na dalších 
dvou inventarizačních souborech. K verifikaci rozmezí jsem také použil důkladnou místní 
znalost z průzkumů. 

V ORP Ústí nad Labem byla důležitá lokalita kamenolomu, která získala získala v 
rámci Iibr 267 bodů a kvůli svému specifickému původnímu využití nemůže být v kategorizaci 
brownfields A.

Dále byla v ORP Ústí nad Labem důležitou lokalitou budova Sociální péče Bukov 9 
(viz obrázek 6.13). Tato lokalita má dobrý rozvojový potenciál, ale je špatně vlastněná – 
kategorie 3 a více veřejných vlastníků. Tato lokalita v rámci Iibr získala 280 bodů a je to 
lokalita B. 
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Počet bodů od do Kategorie
100 265 A
265 440 B
440 1000 C

 Navrhovaná kategorizační rozmezí
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Obrázek 6.13: Sociální péče Bukov, Ustí nad Labem,  
Votoček, 2009

Popis z inventarizačního souboru: „V zóně B obce, na průtahu městem (Teplice-Děčín), přímo  
naproti  nemocnici,  na  MHD,  v  sousedství  bydlení,  občanské  vybavenosti  a  veřejných  
prostranství,  v  mírně  svažitém  terénu.  Jedná  se  o  jednu  zděnou  čtyřpodlažní  budovu  
nepravidelného  půdorysu  se  sedlovou  střechou.  Budova  je  delší  dobu  prázdná,  s  částečně  
rozbitými okny a poměrně zachovalou střechou, celek je  v poměrně slušném stavu.  Bylo by  
vhodné objekt využít pro občanskou vybavenost, bydlení ani průmysl nejsou vhodné vzhledem k  
poloze...“ (Votoček,2007)

Z inventarizačního souboru ORP Votice byla důležitá lokalita rozestavěný dům v 
Miličíně. Ten byl dobře vlastněn, na hlavní komunikaci, rozestavěný a stavba byla přerušena 
před nedávnou dobou (stav 2005). Je to lokalita, která měla v rámci celého inventarizačního 
souboru největší šanci na regeneraci. V rámci Iibr získala 394 bodů a je to lokalita B. Jako 
potvrzení mohu uvést, že když jsem jel v roce 2009 soukromě přes Miličín, lokalita byla již 
regenerována. Byl z ní dobře pronajímaný bytový dům. 
Výsledná rozmezí po verifikaci jsou v tabulce 6.21: 

Tímto způsobem jsem stanovil rozmezí bodů pro kategorizaci brownfields na základě 
integrovaného indikátoru. Je zřejmé, že nastavení rozmezí kategorií záleží na cíli 
porovnávání, respektive na oblasti, kterou zkoumáme. Pokud bychom nastavovali rozmezí 
pouze pro oblast ORP Votic samotnou, dostali bychom zcela jiné hodnoty. Cílem tohoto 
konkrétního nastavení, pro potřeby této práce, je ukázat situaci brownfields v regionech vůči 
brownfields ve městech nebo v řekněme městských ORP. 
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Tabulka 6.21: Výsledná rozmezí integrovaného indikátoru

Výsledná kategorizační rozmezí po verifikaci
Počet bodů od do Kategorie

100 265 A
265 395 B
395 1000 C
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  Kategorizace A,B,C

V této kapitole jsou zobrazeny výsledné kategorizace po nastavení rozmezí pro 
integrovaný indikátor. Jsou zde uvedeny jak souhrnné grafy, tak grafy po jednotlivých ORP. 

Při aplikaci verifikovaných rozmezí je výsledná kategorizace následující s většinou 
lokalit v kategorizaci C. V kategorii A se nachází 87 lokalit, v kategorii B 63 lokalit a v 
kategorii C 131 lokalit. Co to znamená pro sledované lokality? 

Tabulka 6.22: Počty výsledných 
kategorií pro všechny lokality 

Především to znamená, že téměř polovina lokalit je kategorie C (tabulka 6.22), lokalit, 
se kterými si soukromý sektor neporadí, ale neporadí si s nimi ani s částečnou veřejnou 
pomocí. Vezme-li v úvahu, že dva ze tří inventarizačních souborů jsou z krajských měst 
České republiky, neznamená to pro naše brownfields žádné dobré ohodnocení. Skladba 
inventarizačních souborů také vysvětluje, proč pouze o něco málo více než pětina brownfields 
náleží do kategorie B. Je to z toho důvodu, že atraktivní lokality z měst se společně vyskytují 
v kategorii A a v porovnání s nimi neatraktivní lokality z ORP Votice jsou s jednou výjimkou 
v kategorii C. 

Tabulka 6.23: Výsledné počty lokalit v  
jednotlivých kategoriích

Podíváme-li se na rozdělení do kategorií podle ORP, obrázek se velmi změní (tabulka 
6.23 a graf 6.24). ORP Votice je v porovnání z městy v podstatě neinvestovatelné, pouze jedna 
lokalita je v porovnání s městy B a všechny ostatní jako C. V ORP Ústí nad Labem je 63 
lokalit kategorie A. Je to díky tomu, že mají velmi dobrou dopravní dostupnost, 
nekomplikované vlastnictví a nízkou rizikovost. 34 lokalit kategorie B je buď ve 
vzdálenějších oblastech, nebo s různým množstvím nevýhod. 42 lokalit kategorie C je 
způsobeno především obrovskými rozměry vůči komunitám, kterým náleží, komplikovaným 
vlastnictvím a rizikovostí. V Hradci Králové, kde v době sbírání podkladů pro tuto práci, na 
rozdíl od Ústí nad Labem, trvaly problémy s dálnicí zakončenou 5 km za městem kvůli 
sporům o pozemky, jsou lokality hůře dopravně dostupné. Porovnatelný počet lokalit 
kategorie A a B hovoří o srovnatelném množství lokalit s příznivými podmínkami pro 
regeneraci a lokalit se zvládnutelným množstvím problémů. 13 lokalit kategorie C v rámci 
území krajského města jsou lokality, které jsou především špatně vlastněny, mají vyšší stupeň 
rizikovosti podle minulého využití, jsou na okraji urbanizovaného území, a nebo jsou vůči 
komunitě, která by je měla řešit, příliš velkých rozměrů (letiště). 
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Kategorie Výsledné počty lokalit
A 87
B 63
C 131

Výsledné počty lokalit v jednotlivých souborech

Kategorie ORP Votice
A 0 63 24 87
B 1 34 28 63
C 76 42 13 131

ORP Ustí 
nad Labem

město 
Hradec 
Králové Celekem
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180 bodů pro kategorie A a B okolo 300 bodů pro kategorie B a C. Toto by bylo dobrým cílem 
dalšího výzkumu. 

Mým cílem bylo poukázat na potřebu větší podpory řešení brownfields v malých 
obcích, brownfields špatně lokalizovaných, brownfields, která jsou v některých případech 
relativně malá, ale i tak jsou pro obce velkou překážkou v rozvoji. Záměrně jsem proto vybral 
pro srovnání inventarizační soubory s lokalitami různého charakteru - brownfields na malých 
obcích vůči brownfields ve dvou krajských městech. 

  Omezení výpočetního modelu 

Z hlediska kapitoly  4  odstavce Dlouhodobost projektů brownfields na straně 38, by 
rozdělení lokalit do kategorií A,B,C mělo být provedeno v zápětí po inventarizaci, v rámci 
kroku 4 – analýza. Z tohoto důvodu jsou indikátory voleny tak, aby jejich hodnota mohla být 
vypočtena nebo přiřazena na základě inventarizace standardního rozsahu, doplněná o 
informace z GIS. Doplňování dat v terénu pro účely rozřazení lokalit do kategorií A, B, C je 
třeba vyloučit. Pokud by taková potřeba nastala, bude lepší (ekonomičtější i odpovědnější), 
provést novou inventarizaci. 

Model v této práci je nastaven pro porovnání brownfields souborů různých charakterů. 
Důležité je mít na zřeteli, že pokud by se jednalo porovnání pro jiné účely, bylo by nutné 
bodové hranice nastavit jinak, neboť jak již bylo uvedeno výše, jedním z cílů této práce je 
poukázat na lokality, které nejvíce potřebují naší podporu.

Je na uživateli rozhodnout se, v jaké perspektivě bude lokality hodnotit. Například 
lokalita bývalé textilní továrny Texlen ve Svobodě nad Úpou je z pohledu města velkou 
lokalitou, se kterou si již 20 let nedokáže poradit. Podíváme-li se na Texlen v měřítku 
regionálním, uvidíme, že je to ideální lokalita pro ubytovací služby a wellness, a že je na 
jediné přístupové cestě do Pece pod Sněžkou – druhého největšího střediska zimních sportů v 
Krkonoších. Rozdíly jsou také v perspektivě venkov – město. 

Model lze použít pro hodnocení různě velkých souborů, lze jím hodnotit brownfields v 
rámci území města, ORP, kraje nebo celé republiky. 

Váhy dílčích indikátorů a hranice kategorizační rozmezí musí být nastaveny 
specificky pro každou zkoumanou situaci. Model nastavený pro potřeby této práce nemůže 
být například použit pro města pouze v rámci jejich území, nebo pro porovnání měst mezi 
sebou. Bylo by nutné váhy dílčích indikátorů a bodová rozmezí kategorií nastavit jinak, 
protože pokud se budeme dívat na lokality v perspektivě území města a nikoli v perspektivě 
území regionu, dostaneme jiné rozdělení A,B,C. 

Model je navržen na úplné datové vstupy, kdy v inventarizaci jsou vyplněny všechny 
potřebné údaje u všech lokalit. Praxe je bohužel taková, že některé údaje nejsou z různých 
důvodů k dispozici na jednom místě, nicméně lze předpokládat, že vzhledem k cílovému 
uživateli tohoto modelu, bude chybějící údaje schopen doplnit ze zdrojů již existujících na 
příslušných úřadech.

Tento model je navržen pro celou Českou Republiku s výjimkou aglomerace Hlavního 
města Prahy, která má v statistikách EU 135% průměr HDP Evropské unie a je v jiné situaci z 
hlediska potenciálu regenerace.
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 6.7 Hodnocení výsledků multikriteriální analýzy
Tato kapitola se zabývá hodnocením výsledků multikriteriální analýzy brownfields. 
Lokality byly ohodnoceny šesti vybranými indikátory. Ty byly vypočteny nebo 

stanoveny v rámci dílčích indikátorů ze standardně dostupných datových zdrojů. Byly jim 
přiřazeny váhy a byly sloučeny do integrovaného indikátoru brownfields. Byla stanovena 
bodová rozmezí pro výsledné kategorie A,B,C.

Výsledky především ukázaly, jak různorodá jsou brownfields mezi sebou. Je zřejmé, 
že i v rámci jednoho inventarizačního souboru jsou mezi lokalitami obrovské rozdíly. Ne 
všechna brownfields mají dobrou šanci na regeneraci. V krajských městech je vysoké 
procento brownfields kategorie B a C, které jsou odkázány na částečnou nebo úplnou pomoc 
veřejného sektoru. V Hradci Králové připadá na B a C 63,08% všech lokalit a v ORP Ústí n.L. 
54,68% všech lokalit. Znamená to, že v krajském městě nebo ORP krajského města, je v 
současné době z pohledu soukromých investic více než polovina brownfields nevýdělečná. 
Díky různým inventarizačním souborům bylo možné také porovnat městské inventarizační 
soubory se souborem z regionů. ORP Votice zde vyšlo ještě podstatně hůře. V porovnání s 
městy je v něm z pohledu soukromých investic nevýdělečných plných 100% lokalit. Hodnoce 
ní v rámci samotného ORP Votice nebylo předmětem zkoumání. 

Při aplikaci na národní nebo regionální úroveň bychom dostali pravděpodobnou 
proporci brownfields, od těch, která jsou zajímavá pro investory až po ty, které nezbytně 
potřebují pro svůj rozvoj pomoc veřejného sektoru. Tato aplikace je však nad rámec této 
práce. 

Vytvořil jsem model, který dokáže brownfields na základě dostupných informací 
zhodnotit. Multikriteriální analýzou a pomocí třech inventarizačních souborů jsem 
demonstroval, jak zásadně jiná je situace při porovnání například malé obce s velkým 
městem. Model je funkční a je založen na vstupech, které jsou standardně a levně dostupné. 

 7 Souhrnné doporučení související 
s řešním problematiky brownfields
V oboru brownfields bylo již zadáno, provedeno a vyhodnoceno mnoho různých 

národních a nadnárodních projektů (více o těchto projektech viz kapitola 3.8 Významné 
evropské projekty).

Zkušenosti i poznatky přibývají, avšak základní otázky zůstávají nezměněny. Roste 
odbornost veřejné správy, developerů, realitních společností i samotné odborné veřejnosti. 
Objevuje se potřeba specializovaného vzdělávání pro pozice brownfields manažera a 
průběžného vzdělávání zúčastněných a dotčených stran – úředníků, urbanistů, v určitém 
smyslu i politiků, odborné i široké veřejnosti. Tato kapitola nastiňuje, některé kroky, které by 
měly být realizovány v oblasti regenerace brownfields ,tak aby se proces regenerace posouval 
rychleji dopředu. 
Doporučení jsem rozdělil do oblasti vzdělávací, neziskové a výzkumné.
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  Doporučení v oblasti vzdělávání a informovanosti

Během své praxe jsem viděl mnoho úspěšných regenerací lokalit brownfields, které 
ale nejsou duplikovány a nemají horizontální a vertikální dopad na celonárodní úrovni 
(například Areál dolu Alexandr v Ostravě, Pivovar v Hradci Králové, a další). Je třeba o nich 
informovat a zkušenosti využít pro další projekty. 

Na základě vlastního studia a vlastních poznatků z praxe je zřemé, že nejnovější 
poznatky v praxi chybí. Z různých konferenčních příspěvků, zdrojů na bázi internetu (stránky 
projektů, oborová fóra, diskusní skupiny, internetové oborové knihovny), výsledků a 
doporučení nejrůznějších pracovních skupin, sítí a projektových konsorcií (např. 
www.brownfields.cz-stránka IURS o.s., www.brownfieldy.cz - Národní databáze brownfields, 
brownfields.vsb.cz – stránky porjektu Partnerství pro české brownfieldy a celá řada dalších) 
vyplývá, že hmatatelnou překážkou plošné úspěšné regenerace je mezera mezi výsledky 
vědeckého poznání a zkušenostmi individuálních, průkopnických projektů (anglicky cutting 
edge experience) na straně jedné a úrovní současné obecné praxe a to v téměř všech jejích 
rovinách (zákonodárná, výkonná, soudní; národní, regionální, lokální; veřejná, soukromá atd.) 
na straně druhé. 

Jedním z klíčových kroků, jak nové poznatky do praxe přinést, je zaměřit se na 
brownfields ve vzdělávání. Vzdělávání by mělo být celonárodní, jednotné a dlouhodobé. 
Mělo by popisovat základní témata problematiky brownfields a její úskalí, úspěchy i 
nejvýznamnější zkušenosti. Cílovou skupinou by měly být vlastníci, veřejná správa, odborníci 
i odborná veřejnost.

  Doporučení role neziskového sektoru

Speciální roli v integraci informací a jejích distribuci, mají kromě nezastupitelné role 
vysokých škol i neziskové organizace, které mají navíc schopnosti aktivovat politickou 
podporu, integrovat místní komunitu, podporovat veřejný sektor, kontaktovat soukromé 
investory a vlastníky. V procesu vlastní regenerace by měli stát na pozici sjednotitele a 
koordinátora různých stran. Výhodou neziskových organizací v tomto procesu oproti 
veřejnému sektoru nebo komerčních firem nezávislost třetí strany s potřebným specifickým 
know how, má přístup ke komunitě, politikům i investorům. Když se investoři, majitelé a 
úředníci přou mezi sebou může být NGO právě tou nezávislou stranou, která z pozice 
autority, odborníka a vyjednavače, přivede k jednomu jednacímu stolu. Česká Republika by 
proto měla usilovat o podporu pro neziskové organizace s takovou aktivitou. 

Sumarizace výhod NGO: 
• primárně ve stanovách pomáhat, nikoli generovat zisk,
• sdružují jednotlivce s vysokou odborností (Příkladem mohou být IREAS, IURS a 

další),
• specializují se v oboru,
• jsou součástí mezinárodních sítí a projektů, díky čemuž mají přístup k nejnovějším 

poznatkům regenerace brownfields
Další doporučení pro Českou Republiku je zřízení vládní agentury, jejíž jediným 

zadáním by bylo pracovat v oboru brownfields a být k dispozici pro různé instituce veřejného 
sektoru. Tato agentura by měla být přímo zodpovědná vládě, aby byla schopna prosadit 
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potřebné změny v zákonech a aby měla vliv na priority v dotačních titulech z evropských 
fondů, ale pracovat by měla na regionální bázi (jako na příklad úspěšné English Partnerships). 
Další rozpracování úloh, cílů a nástrojů takové agentury je nad rámec této práce.

  Doporučení dalšího výzkumu v oboru

Výzkum v oblasti brownfields je potřebný v několika směrech. Tato podkapitola 
shrnuje nejdůležitější z nich.

1. V kapitole 1.3, která se zabývá spotřebou zelených luk pro výstavbu jsem ukázal, že 
nezávisle na počtu volných lokalit brownfields, se stále pro výstavbu přednostně 
využívají plochy nové. Potřebujeme nový přístup. Témata ekonomická, společenská i 
environmentální by měla být sjednocena v jednom komplexním integrovaném 
legislativně řídicím systému. Ten by měl být schopen také předejít vzniku budoucích 
brownfields. Ten potřebujeme navrhnout a implementovat. 

2. Potřebujeme analýzu brownfields na celém území ČR především z následujících 
důvodů:

• Především zatím přesně není známo, kolik jakých brownfields se na našem 
území opravdu nachází a jaký je jejich rozvojový potenciál. Nemáme totiž 
analýzu na národní úrovni, která by vyhodnotila, jak vypadá rozdělení 
našich brownfields do kategorií A,B,C. Chybí nám jak národní znalost, tak 
argumentační a marketingový materiál pro zviditelnění problematiky 
regenerace území.

• Pro tuto část by bylo vhodné použít i v práci navržený a popsaný 
integrovaný indikátor brownfields(podorobněji k aplikaci viz závěr)

3. Komunity nemají nástroje, kterými by mohli k brownfields přistoupit. Potřebují se 
zorientovat jakou šanci mají jejich lokality na trhu a co jejich lokality znamenají 
prostabilitu místního realitního trhu.

4.  Potřebným směrem dalšího výzkumu je téma budoucího směřování brownfieldové 
praxe s ohledem na specifika lokalit kategorie "B" a "C".

5. Dále je to výzkum širších souvislostí regenerace brownfields. Klíčovým termínem je 
zde integrovaná regenerace sídel, která je logicky navazujícím krokem strategického 
plánování. Dnes například používaný integrovaný plán rozvoje města vychází z ÚPD, 
pracuje převážně se střednědobým horizontem a aktivuje jednotlivé držitele problému 
(stakeholdery) tím, že sjednocuje jejich zájmy. Měla by vycházet z integrované 
politiky regenerace na národní úrovni, která v ČR zatím není dostatečně používána.

6. Jak bylo již popsáno v předchozích kapitolách, významným problémem jsou 
brownfields v malých obcích. Například IURS o.s. v rámci výzkumného projektu 
MMR – „Brownfields pro veřejnou správu“ provedl v ORP Votice pilotní průzkum s 
cílem zhodnotit, jaký je poměr velkých a malých brownfields. Je zřejmé, že tři malé 
továrny na vjezdu do malé obce efektivně odpuzují investory, ale do národních 
statistik se jako negativní proměnná rozvoje obce nedostanou. Pro obec ale představují 
problém. Takovými lokalitami se zatím nikdo celistvě nezabýval, není pro ně k 
dispozici ani technická asistence, ani finanční pomoc, ani na ně není pamatováno v 
grantových schématech. S touto otázkou byly v OPR Votice inventarizovány v roce 
2005 všechny lokality bez kritéria minimální velikosti. Výsledek odkryl, že cca 50% 
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lokalit mělo menší rozlohu než 0,5 ha. Většina těchto lokalit nemá šanci na komerční 
regeneraci a obce potřebují mitigační programy, aby si s tím byly schopny poradit. 
• Dalším směrem výzkumu IURS bylo určení minimální hodnocené velikosti 

brownfields podle velikosti sídla, ve kterém se nachází.
7. Chceme-li mluvit o brownfields na národní úrovni, potřebujeme vědět, kolika lokalit 

se naše úvahy týkají. Je naprostou nezbytností sjednocení všech existujících databází 
brownfields do jediné, její doplnění o chybějící prvky a vytvoření metodiky práce s ní 
a její aktualizace. Jedná se především o databáze: 

◦ národní databáze brownfields,
◦ databáze brownfields krajů - Ústecký, Moravskoslezký, Zlínský,
◦ databáze brownfields v ORP zpracovaných v rámci ÚAP,
◦ databáze brownfields na územích měst, zpracované zpravidla pro potřeby 

odborů strategického rozvoje - například Hradec Králové,
◦ databáze na územích měst ve správě odborů územního plánování.

Doporučení jsou rozsáhlá a více-sektorová, stejně jako problematika brownfields. Důležitým 
faktorem při jejich realizování bude role koordinační a komunikační. 
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 8 Závěr
Disertační práce se zabývala problematikou brownfields. Jejich přítomnost na našem 

území znamená nezanedbatelný problém v územím rozvoji, poukazuje na nedostatečnou 
ekonomii využití území v České republice a přináší s sebou řadu problémů.

Největším projektem brownfields na národní úrovni byl projekt „Národní Strategie 
Regenerace Brownfields“ (viz www.brownfieldy.cz), který přinesl pilotní informace o 
charakteru, počtu a rozloze brownfields i pro Čechy, Moravu a Slezsko. V tomto projektu byla 
spodní hranice velikosti brownfields stanovena na 1 ha. Oproti tomuto na úrovni místní 
(především ORP a měst) jsou v různých úrovních veřejné správy k dispozici informace o 
brownfields ve větším detailu (viz přehled databází v kapitole 7)., ale  jsou v různých místech 
a v různých formátech, není možná jejich celková analýza a nemáme tudíž relevantní výstup 
pro nastavení práce s brownfields z národní úrovně. V této disertační práci jsem proto vytvořil 
nástroj pro kategorizační analýzu brownfields z různých inventarizačních souborů.

Přínos této práce je především ve vytvoření multikriteriálního modelu, který na 
základě běžně dostupných podkladů z různých inventarizací umožňuje analýzu brownfields. 
Nástroj pomocí indikátorů provádí objektivní rozdělení brownfields do kategorií "A", "B" a 
"C" (podle CABERNET). Zaměřil jsem se specificky na to, aby bylo možné kategorizaci 
provést bez dodatečných nákladů na doplňování, či prohlubování inventarizace (komerční 
cena  za inventarizaci a zpracování jedné lokality větší než 1 ha je cca 5000 Kč). Vstupy 
potřebné ke stanovení indikátorů jsou v inventarizačních souborech v České republice 
většinou k dispozici, pokud v nich něco potřebného chybí, lze je snadno a levně doplnit z 
běžně dostupných zdrojů. 

Multikriteriální model hodnotí lokality brownfields pomocí integrovaného indikátoru. 
Ten je vytvořen ze šesti dílčích indikátorů (Dojezdová vzdálenost, Koeficient velikosti, 
Vlastnictví Dostupnost k územním centrům, Rizikovost, Poloha v rámci obce). Každý z 
dílčích indikátorů má stanovenu váhu. Bodové zisky integrovaného indikátoru jsou kriteriem 
pro kategorizaci brownfields do kategorií "A", "B" a "C". Integrovaný indikátor jsem 
aplikoval na 3 inventarizační soubory brownfields (ORP Votice, ORP Ústí nad Labem, Území 
města Hradec Králové), které jsem díky své praxi v oboru osobně inventarizoval. Jednalo se o 
významné pilotní inventarizace na území ČR.

Model je nástrojem pro kraje, obce a města. Umožňuje porovnání brownfields jednoho 
daného území, nebo porovnání různých území mezi sebou, například z úhlu pohledu 
atraktivity brownfields z různých ORP vůči sobě. Integrovaný indikátor je také analytickým 
podkladem pro výběr pilotních projektů, nebo umožňuje vybrat taková brownfields, která 
mají největší šanci na regeneraci investicí soukromého sektoru. Jelikož je prostředků pro 
podporu projektů omezené množství, je správný výběr nesmírně důležitý. Úspěšně 
regenerovaná brownfields s sebou navíc přináší multiplikační efekt. 
Cílem práce bylo také objektivizovat rozdílnou situaci brownfields ve městech a na malých 
obcích. Tento cíl byl splněn. Z analýzy tří výše uvedených sledovaných inventarizační 
souborů vyplývá, že při vzájemném porovnání brownfields dvou krajských měst a malých 
obcí ORP Votice jsou v ORP Votice s jedinou výjimkou lokality typu "B" všechny ostatní 
lokality typy "C". Znamená to tedy, že v porovnání s krajskými městy potřebují určitou míru 
veřejné podpory na malých obcích všechny lokality. Toto je také nejvýznamnějším 
doporučení této práce. 
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  Doporučení pro aplikaci integrovaného indikátoru brownfields a jeho 
dílčích indikátorů a jeho dalšího použití ve výzkumu

V této kapitole, která přesahuje rámec předkládané disertační práce uvádím, jakým směrem 
by se měla ubírat další práce s využitím navrženého integrovaného indikátoru pro analýzu 
brownfields:

1. Rozpracování integrovaného indikátoru je dotaženo do formy zadání pro 
programátora, který by jej převedl do programové řešení schopného pojmout a 
zpracovat větší množství lokalit brownfields. 

2. Umístit integrovaný indikátor brownfields do prostředí GIS. Díky tomu budou k 
dispozici analytické vrstvy ÚAP. V GIS lze například vymezit část obcí s větší 
koncentrací problémových brownfields a řešit ji jako jednu oblast.

3. Brownfields jsou rozdělena na A,B,C podle počtu získaných bodů integrovaného 
indikátoru. Při aplikaci by bylo zapotřebí samostatně posoudit stanovení bodové 
hranice pro výběr lokalit přesahujících svým významem rámec obce..Tato 
problematika již svým rozsahem výrazně přesahuje rozsah předkládané práce. Jako 
příklad takového typu lokality uvádím:

◦ Letiště v Hradci Králové, 
◦ Plynárna Chabařovice v Ústí nad Labem

4. Nadstavba modelu pro objektivizaci procesu výběru lokalit pro mitigační opatření:
◦ Mitigační opatření redukují negativních efekty existence brownfields. 

Používají se v případě, kdy brownfields nemají velký regenerační potenciál 
a jsou zátěží pro komunity na jejichž územích se nachází. 

◦ Nebo se používají v případě kdy jejich aplikace výrazně zvýší regenerační 
potenciál lokality či jejího okolí.

◦ Cílem je maximalizace přínosů s minimálními finančními náklady. Proto je 
výběr lokalit pro mitigační opatření nesmírně vážný ale doposud (2010) 
nebyl v České republice objektivizován. 

5. Jak vypadá proporce lokalit A,B,C v národním měřítku? : 
◦ Aplikace integrovaného indikátoru například na databáze v Ústeckém kraji a 

Moravskoslezském kraji by přineslo vhodný analytický podklad při přípravě 
strategických rozvojových dokumentů (databáze nejsou v plném rozsahu 
veřejně dostupné – Moravskoslezský kraj je ve fázi tvorby (léto 2011), proto 
nebylo možno aplikaci provést v rámci disertační práce.

◦ Aplikace výsledků integrovaného indikátoru při tvorbě národních strategických 
dokumentů 

Nástroj integrovaný indikátor brownfields jsem vytvořil pro všechny, kteří s brownfields ve 
sféře veřejné či soukromé pracují. Nástroj umožňuje kategorizaci nezbytnou například při 
analýze brownfields ve sledovaném území pro tvorbu IPRM nebo strategických 
dlouhodobých plánů rozvoje určité oblasti. Na úrovni státní správy je kategorizace nezbytným 
podkladem pro vytváření dotačních programů, politik, legislativy i systémů podpory, které by 
měly být nastaveny podle analýzy skutečné situace v území, která musí vycházet z 
inventarizace. Nástroj lze použít i pro investory, jelikož umožňuje porovnání lokalit mezi 
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sebou, například pro projektový záměr. 
Na závěr si dovolím zmínit výsledek zajímavé analýzy, kterou jsem z výzkumných důvodů 
provedl na zatím jedinné dostupné informaci o počtu a rozlohe brownfields v ČR: 

Z výzkumných důvodů jsem provedl korekci výsledků týkajících se počtu a 
rozloh lokalit brownfields Národní strategie regenerace brownfieldů 
(Czechinvest) podle detailních inventarizací použitých v této práci (ORP Votice, 
ORP Ústí nad Labem, město Hradec Králové):

• Pro výpočet jsem použil data o zastavěných plochách a počtech obyvatel 
na úrovni ORP z veřejně dostupné databáze na stránkách Českého 
statistického úřadu www.czso.cz.

• Korigujeme-li výsledky plochy brownfields v ČR podle Národní strategie 
regenerace brownfieldů podle výsledků detailních průzkumů, navyšuje se 
plocha brownfields v ČR o 19% až 27%,

• Korigujeme-li výsledky počtů brownfields v ČR podle Národní strategie 
regenerace brownfieldů, podle výsledky detailních průzkumů, počet 
brownfields v ČR se navýší o 81% až 160%. 

• Pokud se snažíme uchopit problematiku v celé její hloubce, musíme 
předpokládat, že máme v České Republice do činění s nejméně 45.000 ha 
brownfields v urbanizovaném území, kdy jejich celkový počet přesahuje 
25.000 lokalit. 

  Cílem jsou lidé

Obrázek 8.1: Regenerace dvorku, Projekt Zielone Podwórko, Gorzów Wielkopolski,  
PL, www.allforplanet.pl Prezentace projektu na výstavě Łódź Desing festiwal 2011

Brownfields jsou především o lidech. Lidé a jejich komunity jsou těmi, kterých se brownfields  
bezprostředně dotýkají. Jsou těmi, kteří nesou důsledky brownfields, jsou těmi, kteří potřebují s  
řešením brownfields na svých územích pomoci. A jsou především těmi, jejich životní úroveň se s  
každou dobře regenerovanou lokalitou zvýší, což by mělo dávat regeneraci brownfields prioritu. 

Výsledky práce budou prezentovány v národních internetových zdrojích a na národních a 
mezinárodních konferencích. 
V případě kladného hodnocení práce je možné zpracování výsledků řešení do samostatné 
monografie.

115

http://www.allforplanet.pl/


Řešení problematiky brownfields

Použitá literatura a zdroje
Odborné publikace 
Bergatt Jackson J., Hermann G. Towards Integrated Regeneration Policies and Brownfields 
Advocacy in the Czech Republic. Konferenční sborník Cabernet Revit Stuttgart, 2007,str.20, 
ISBN 0-9547474-4-5 
Bergatt Jackson a kol., Brownfields snadno a lehce, IURS o.s., MMR, 2005, str. 15
Doleželová, Bergatt-Jackson, Regenerace Brownfields – Zahraniční zkušenosti, 2005, str.22
Burmeier a kol., Die Boden-Vert-Bilanz. Berlin.Vydavatelství Umweltbundesamt 2000, Str 5.
Beňák, Cyroň, Hoňková, Honěk, Machalínek, Staněk, F. (2006): In Martinec P. et al. (2006): 
Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí. Pro Ústav geoniky AV ČR vydalo 
Nakladatelství Anagram s.r.o., Ostrava, 2006, str.97, ISBN 80-7342-098-8
Nathanail P., Brownfields Handbook, LEPOB, VŠB TU Ostrava, Real estate aspects, 2005, 
str. 84
Nathanail, Edwards, Pahlen, Bertram, Best practice guidance for sustainabile brownfields 
regeneration,, Rescue 2005, str.11, ISBN 0-9547474-0-2
Vaníček I, Sanace skládek, starých ekologických zátěží, kapitola 9: Výstavba na Brownfields, 
Vydavatelství ČVUT Praha 2002 str. 231, ISBN 80-01-02438-5
Vojvodík, Vojvodíková, Postup řešení při vytváření hodnotícího modelu regionálních disparit 
pro menší obce, 2009, str 41, ISBN 978-80-7369-318-3
Vojvodíková B., I., Specifika a možnosti využití brownfields vzniklých v důsledku hlubinné 
těžby na Ostravsku, Habilitační práce, 2005, str. 6
Vojvodíková B., Horáková J.,Česelský J., Příprava projektů regenerace opuštěných 
průmyslových ploch, VŠB TU Ostrava, 2004, str. 18, ISBN 80-248-0701-7
Votoček, Průvodní zpráva k opakované inventarizaci brownfields v Hradci králové, 2009, str.2
Votoček, Tabulkový přehled výsledků druhého kroku inventarizace v Ústeckém kraji – ORP 
Děčín, Rumburk, Ústí nad Labem, Vansdorf, DHV, 2007
Siwek, Rumpel, Marketing terytorialny a kreowanie regionów: przykład czeski, Territorial 
marketing and the creation of regions: a Czech case, Przegląd Geograficzny, 2006, str. 196
European Commission, Towards a Thematic Strategy on the Urban Environment, 
Communication COM (2004) 60, 2004
Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

Časopisy a Brožury
Kuta V., Proměny ve využití území ČR v posledních 20 letech, URBANISMUS A ÚZEMNÍ 
ROZVOJ – ročník XIII – číslo 5/2010
Magazine Times, Economical impacts of globalization, číslo VI, 2010 
Will-Wirstschaftsforderung Leipziger Land, brožura, GmbH-Landkreis Lepziger Land, 2004 

116



Řešení problematiky brownfields

Petersen, Perlow, brožura Stadteneuerung in Berlin-Pankow, Sanierungsgebiet 
Wollankstrasse, 2000
Gauly J., Brownfields Redevelopment in the city of Leipzig, 2004
Kalberer, Klever, Lepke, Die Zukunft liegt am Brachen, BMBF, 2005, str. 13 

Metodiky
Bařinka K, a kol., Metodika inventarizace, projekt MMR WB 04/41 Deprimující zóny pro 
veřejnou zprávu, Dotazník A1, 2005
Bergatt Jackson., Votoček J. , Metodika analýzy brownfields pro projekt COBRAMAN, 
dokument IURS o.s , 2009

Internetové zdroje
Babylon Liberec, Brožura o historii a vzniku multifunkčního centra, www.centrumbabylon.cz, 
2005
Brundtlandová, definice udržitelného rozvoje z roku 1987, 
http://www.mzp.cz/cz/udrzitelny_rozvoj , navštíveno 2010
Co je to urbární agenda, http://www.brownfields.cz/o-cem-to-je/co-to-je-urbarni-agenda/ 
navštíveno 2010. 
Czechinvest, kolektiv autorů, Národní strategie regenerace brownfieldů 
http://www.czechinvest.org/nsrbf, navštíveno 23.7.2011
The Cabernet webpage, www.cabernet.org.uk, kolektiv autorů, navštíveno dne 1.4.2009, ABC 
model
The Cabernet webpage, www.cabernet.org.uk, kolektiv autorů, navštíveno dne 1.4.2009, A 
conceptual model for brownfield issues
The US EPA, http://epa.gov/brownfields/overview/glossary.htm, navštíveno dne 1.4.2009.

Dodatečné zdroje: konferenční příspěvky a prezentace, exkurze v terénu
Atanasova M., Prezentace Partnership - guarantee for success, NGOs from New Europe – 
United for sustainable development of our regions, Haskovo, Bulharsko, 2010 
Bergatt-Jackson, Zelená pro brownfields, prezentace, 2004, str.4
Bergatt-Jackson, Exkurze pro skupinu amerických studentů do CODECO, Kolbenova Praha 
9, 2008
Ferber U., prezentace Land management instruments, Workshop SynWin - Institutionalising 
Sustainability Assessment – the case of landuse decisions, UFZ Leipzig, 2009
Ferber, exkurze po brownfields v Lipsku, Mobility projekt Leonardo, park Reudnitz, Lipsko 
2005
Grimski, ReclamationSite and Brownfields in Germany, prezentace pro skupinu studentů 
projektu Mobility, UmweltbundesAmt, Berlín, 2005a

117

http://epa.gov/brownfields/overview/glossary.htm
http://www.cabernet.org.uk/
http://www.cabernet.org.uk/
http://www.czechinvest.org/nsrbf
http://www.brownfields.cz/o-cem-to-je/co-to-je-urbarni-agenda/
http://www.centrumbabylon.cz/


Řešení problematiky brownfields

Grimski D., prezentace Brachflaechen in Deutschland, konference Flaechenrecykling im 
Stadtumbauregionen, Freiberg, 2005b
Loeffler, Brachflachenentwicklung, Sborník konference Brownfields v Chemnitz, 2005, ISSN 
1861-8448
Martin S., Effective community involvement tools, konference Cabernet revit, 2007, 
proceedings, str. 227
Nathanail P., prezentace Brownfields in the UK, VI mezinárodní konference o brownfields v 
Praze, 2006
Sucato E., prezentace Demographic change in North Rhine Westfanlia, konference Shrinking 
cities, Dresden 2006
Syms P., prezentace Involving Communities in the Efficient Reuse of Contaminated and 
Derelict Land”, Workshop SynWin - Institutionalising Sustainability Assessment – the case of 
landuse decisions, UFZ Leipzig, 2009

Seznam vlastních relevantních publikací
Votoček, Mitigační opatření, Prezentace na semináři Partnerství pro Česká brownfields, VŠB 
Ostrava, 2011
Votoček, Vojvodíková, Rubišarová, Brownfields v Ostravě, Urbanita 3/2011, str. 38-41, ISSN 
0139-5912
Votoček, Vojvodíková, Návrh struktury dat pasportizace brownfields se zaměřením na malé 
obce, Sborník vědeckých prací VŠB, řada stavební, ročník XI, 2011, str. 83-88, ISSN 1213-
1962 
 Votoček, Kirschner, Nástroj evidence brownfields v ČR, prezentace na konferenci 
"Udržitelný rozvoj měst" v Jablonci nad Nisou, 2010, konferenční sborník nebyl vydán kvůli 
nedostatku finančních prostředků. 
Votoček, Úvod do problematiky brownfields, prezentace na konferenci NGOs from New 
Europe – United for sustainable development of our regions, Haskovo, Bulgaria, 2010
Votoček, Bergatt Jackson, Metodika analýzy brownfields pro projekt COBRAMAN, 
dokument IURS o.s , 2009
Votoček, The role of SA for Brownfield Revitalization in the Czech Republic, prezentace na 
Workshopu SynWin - Institutionalising Sustainability Assessment: The Case of Land-Use 
Decisions, Leipzig 2009
Votoček, Planning Biomass?, Situation in central European countries, prezentace na 
konferenci BIOMASS IN FUTURE LANDSCAPES, Berlin, 2009
Votoček, Průvodní zpráva k opakované inventarizaci brownfields v Hradci králové, 2009
Votoček , Flachenrecykling in der Tschechischen Republik – Aktivitaten, Akteurem 
Herausforderungen, konferenční sborník, Flächenmanagement und Flächenrecykling in 
Umbruchregionen, Bayerischens Landesamt für Umwelt, 2008, str. 44, ISBN 978-3-936385-
52-6 
Votoček, Brownfield indicators in Czech Republic, konferenční sborník CABERNET REVIT 
conference on managing urban land 2007, str.539-557, ISBN 0-9547474-4-5, 

118



Řešení problematiky brownfields

Fotodokumentace pro brožuru Dobrodružství kocoura brownfielda, IURS o.s. 2007
Votoček, Comparison of brownfields in the Czech republic and Germany, plakátová 
prezentace, Brachflaechen Konferenz, Chemnitz 2006
Votoček Brownfields' Basic, Alternatives for Brownfields' reuse plakátová prezentace, Soil 
Conference Pulawy, 2006
Votoček - Jazyková a odborná korektura anglické verze brožury Kalberer, Klever, Lepke,Die 
Zukunft liegt am Brachen, pod názvem Future lies on brownfields, BMBF, 2005
Votoček, Brownfields v Lipsku, plakátová prezentace na konferenci Centers' Developers' 
Meeting. Praha, 2005

Seznam zkratek
CABERNET – Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network
Cercla – The Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act 
COBRAMAN – Manažer koordinující aktivity opětovného využití brownfieldů 
Czechinvest – Agentura pro podporu podnikání a investic 
ČD – České dráhy
ČR – Česká republika
ČVUT – České vysoké učení technické
DI – dílčí indikátor
FA ČVUT – Fakulta architektury
EEA – European Environmental agency
US EPA – Environmental protection agency 
ERDF – European regional development fund
EU – Evropská unie
EXPO – světová výstava
GIS – geografický informační systém 
GPS – global positioning system 
IREAS o.p.s. – Institut pro strukturální politiku 
IS – inženýrské sítě
IT – informační technologie 
IURS o.s. – Institut pro udržitelný rozvoj sídel, občasnké sdružení 
JZD – jednotné zemědělské družstvo 
MF – Ministerstvo financí 
MHD – městská hromadná doprava 
MK – Ministerstvo kultury 
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj

119



Řešení problematiky brownfields

MO – Ministerstvo obrany 
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MZ – Ministerstvo zemědělství 
MŽP – Ministerstvo životního prostředí 
NGO – non governmental organization 
NICOLE – Network of Industrially Contaminated Land in Europe
OECD – Organisation for Economic Co–operation and Development 
ORP – Obec s rozšířenou působností
PDL – Previously developed land
Phare – podpůrný fond EU
PPP – Private Public Partnership, partnerství soukromého a veřejného sektoru 
PR – public relations
RESCUE – Regeneration of European Sites in Cities and Urban Environments
SESEZ – Systém evidence starých ekologických zátěží 
SŽDC – Správa železniční dopravní cesty 
ÚAP – Územně analytické podklady 
UFZ Lepizig – Umwelt Forschungs Centrum – Centrum pro výzkum životního prostředí 
Umweltbundesamt – německá spolková agentura pro ochranu životního prostředí 
ÚPD – Územně plánovací dokumentace 
URBAN – Regenerating urban brownfields

Seznam obrázků

1. Seznam obrázků
Obrázek 1.1: ABC podle Cabernet, překlad Bergatt Jackson, www.cabernet.org.uk............................11
Obrázek 1.2: Greenfields development, Alvarez, US EPA, 2002..........................................................13
Obrázek 2.1: Prázdné obytné domy, Drážďany. Foto Votoček 2006.....................................................15
Obrázek 2.2: Texlen Hradec Králové, foto Votoček 2007.....................................................................16
Obrázek 2.3: JZD v Jeseníkách. foto Votoček 2006..............................................................................16
Obrázek 2.4: Rozestavěné obchodní středisko, Ustí nad Labem, v roce 2009 po demolici, foto Votoček 
2006......................................................................................................................................................17
Obrázek 2.5: Nevyužívaná odstavná plocha, Drážďany, foto Votoček 2006.........................................18
Obrázek 2.6: Předimenzované nádraží v Lubawce (PL), Foto Votoček 2008.......................................18
Obrázek 2.7: Kasárna v Hradci Králové, nyní komerční využití, Foto Votoček 2005...........................19

120



Řešení problematiky brownfields

Obrázek 2.8: Rozestavěné Japonské centrum v Hradci Králové, foto Votoček 2005............................19
Obrázek 2.9: Probíhající zaplavování povrchového dolu, Sasko, foto Votoček 2006...........................20
Obrázek 2.10: Odkaliště, www.slon.diamo.cz navšítíveno 2010..........................................................21
Obrázek 3.1: Vliv brownfields, fáze 1, Kramářová, FA ČVUT, 2005...................................................23
Obrázek 3.2: Vliv brownfields, fáze 2, Kramářová FA CVUT, 2005....................................................24
Obrázek 3.3: Vliv brownfields, fáze 3, Kramářová. FA CVUT. 2005...................................................24
Obrázek 3.4: Proproce brownfiedls podle druhu, Výsledky Národní Strategie Regenerace brownfieldů, 
Zdroj: Czechinvest................................................................................................................................25
Obrázek 3.5: Hybatelé brownfields regenerací, Model CABERNET. www.cabernet.org.uk, navštíveno 
2006......................................................................................................................................................27
Obrázek 3.6: Nezaměstnanost. Zdroj: www.czso.cz navštíveno 2006..................................................35
Obrázek 3.7: Mapa Brownfiedls, Zdroj Czechinvest 2004...................................................................35
Obrázek 4.1: Opravárenský závod, stav 1997, Zdroj: Magistrát města Hr.Králové..............................38
Obrázek 4.2: Nové obchodní centrum, stav 2002, Zdroj Magistrát města Hr. Králové.........................38
Obrázek 4.3: Babylon vizualizace, Zdroj: Babyllon Liberec, 2004......................................................39
Obrázek 4.4: Babylon, funknční využití, Zdroj: Babylon Liberec. 2004..............................................40
Obrázek 4.5: Chátrající pivovar s lahvovnou z 80let, Zdroj: Magistrát města Hr.Král, 2004...............40
Obrázek 4.6: Hradec Králové: Labe, pivovar, lahvovna, Bíla věž a Chrám sv. Ducha. Zdroj mapy.cz.41
Obrázek 4.7: Regio centrtum z Jihu Zdroj 3Q Architekti, 2005............................................................41
Obrázek 4.8: Projekt centra Regio, Zdroj: 3Q Architects, 2005;...........................................................42
Obrázek 4.9: Regio centrum. propojovací schodiště a vjezd do garáží Zdroj: 3Q Archtekti, 2005.......42
Obrázek 4.10: Park na původním překladišti, Lipsko, Foto: Herbstová 2005.......................................43
Obrázek 4.11: Dočasné využití, Berlin. Foto: Kolářová CVUT, 2005..................................................44
Obrázek 4.12: Diskotéka v bývalé továrně. Foto Kalberer 2005..........................................................45
Obrázek 4.13: Bývalá továrna na brikety, nyní komuinitní centrum, Foto: Kolářová, ČVUT, 2005.....45
Obrázek 4.14: Bývalá továrna na brikety. Sasko, Foto Kolářová, ČVUT, 2005....................................45
Obrázek 4.15: Dočasné umělecké využití, Foto Ilík, UK, 2005............................................................46
Obrázek 4.16: Letiště v Hradci Králové, foto Votoček 2007.................................................................46
Obrázek 4.17: Zabezpečení, Drážďany, Foto: Votoček, 2005...............................................................48
Obrázek 4.18: Zabezpečení, Drážďany, foto Votoček 2005..................................................................48
Obrázek 4.19: Ochrana pěších, Hradec Králové, foto Votoček, 2007...................................................49
Obrázek 4.20: Zabezpečení, Drážďany,foto Votoček 2005...................................................................49
Obrázek 4.21: Uklid, Drážďany, Foto Votoček, 2005...........................................................................50
Obrázek 4.22: Demolice, Berlín, foto Votoček, 2005...........................................................................51
Obrázek 4.23: Zatravnění uklizeného pozemku po demolici, Drážďany, foto: Votoček, 2005..............51
Obrázek 4.24: Marketingová opatření, Drážďany, foto Votoček, 2005.................................................52
Obrázek 4.25: Marketingová opatření, Drážďany, foto Votoček, 2005.................................................52
Obrázek 4.26: Umweltbundesamt v Dessau, Zdroj: www.uba.de.........................................................53
Obrázek 4.27: Integrování komunity, Drážďany. foto autor, 2005........................................................54
Obrázek 6.1 Statek v Ústí nad Labem, foto Votoček 2007....................................................................67

121



Řešení problematiky brownfields

Obrázek 6.2 Možné hranice brownfields, Zdroj www.mapy.cz............................................................68
Obrázek 6.3  Hradec Králové, Foto Votoček, 2008...............................................................................68
Obrázek 6.4 ORP Středočeského kraje, Zdroj: www.czso.cz................................................................72
Obrázek 6.5 ORP Ústeckého kraje, Zdroj www.czso.cz.......................................................................73
Obrázek 6.6 Území města v hranicích obcí Královehradeckého kraje Zdroj www.czso.cz...................74
Obrázek 6.7: AChP Olbramovice, Foto Votoček 2005..........................................................................75
Obrázek 6.8: Plánovaná elektrárna na biomasu v ČKD, foto Votoček 2005.........................................93
Obrázek 6.9: Úžín,Ústí nad Labem foto Bohouš 2006.........................................................................93
Obrázek 6.10: Petrof Piana, Hradec Králové,Foto Votoček 2007.........................................................97
Obrázek 6.11: JZD Svinary, Foto Votoček 2007...................................................................................98
Obrázek 6.12: Hluchák, Foto Votoček 2007.........................................................................................98
Obrázek 6.13: Sociální péče Bukov, Ustí nad Labem, Votoček, 2009..................................................99
Obrázek 8.1: Regenerace dvorku, Projekt Zielone Podwórko, Gorzów Wielkopolski, PL, 
www.allforplanet.pl Prezentace projektu na výstavě Łódź Desing festiwal 2011...............................108

Seznam tabulek

2. Seznam tabulek
Tabulka 4.1: Kroky regenerace brownfields z pohledu veřejného sektoru, Votoček.............................37
Tabulka 6.1: Přehled postupu řešení.....................................................................................................66
Tabulka 6.2: Informace o pilotní lokalitě z inventarizačního souboru..................................................76
Tabulka 6.3: Hodnocení dílčího indikátoru Ido.....................................................................................77
Tabulka 6.4: Hodnocení dílčího indikátoru Ikv.....................................................................................79
Tabulka 6.5: Hodnocení dílčího indikátoru Ivl.....................................................................................81
Tabulka 6.6: Hodnocení dílčího indikátoru Iok.....................................................................................83
Tabulka 6.7: Hodnocení dílčího indikátoru Iri (Horáková, Vojvodíková, Česelský, 2004)...................84
Tabulka 6.8: Hodnocení dílčího indikátoru Ipo.....................................................................................85
Tabulka 6.9: Dílčí indikátor Ido, , počty lokalit....................................................................................86
Tabulka 6.10: Dílčí indikátor Ikv, , počty lokalit..................................................................................86
Tabulka 6.11: Dílčí indikátor Ivl, počty lokalit.....................................................................................87
Tabulka 6.12: Dílčí indikátor Iok, počty lokalit....................................................................................87
Tabulka 6.13: Dílčí indikátor Iri, počty lokalit......................................................................................88
Tabulka 6.14: Dílčí indikátor Ipo, počty lokalit....................................................................................88
Tabulka 6.15: Převod dílčích indikátorů na body, ................................................................................91
Tabulka 6.16: Párové srovnání dílčích indikátorů, ...............................................................................92
Tabulka 6.17: Vypočtené váhy dílčích indikátorů, ...............................................................................94
Tabulka 6.18: Přehled dílčích indikátorů pilotní lokality a výpočet integrovaného indikátoru,  ..........95
Tabulka 6.19: Příklad výsledků pro prvních pět lokalit z inventarizačních souborů.............................95
Tabulka 6.20: Kategorizační rozmezí integrovaného indikátoru...........................................................98
Tabulka 6.21: Výsledná rozmezí integrovaného indikátoru..................................................................99

122



Řešení problematiky brownfields

Tabulka 6.22: Počty výsledných kategorií pro všechny lokality ........................................................100
Tabulka 6.23: Výsledné počty lokalit v jednotlivých kategoriích.......................................................100

Seznam grafů

3. Seznam grafů
Graf 1.1: Počty brownfields v Evropských zemích, http://www.cabernet.org.uk/resourcefs/417.pdf. . .12
Graf 1.2: Spotřeba pohonných hmot na obyvatele v různých světových městech, Zdroj: Newman PW 
and Kenworthy JR, 1989......................................................................................................................14
Graf 1.3: Zastavěné plochy jako procento celkové rozlohy evropských zemí, Zdroj: EEA Signals 2002
..............................................................................................................................................................14
Graf 6.1: Přehled dojezdových časů všech lokalit, graf z výpočtové části práce).................................77
Graf 6.2: Velikosti lokalit ve městě Hradec Králové, graf z výpočtové části práce...............................78
Graf 6.3: Velikosti lokalit v ORP Ústí nad Labem, graf z výpočtové části práce..................................78
Graf 6.4: Velikosti lokalit v ORP Votice , graf z výpočtové části práce................................................79
Graf 6.5: Přehled bodů „m“ koeficientu velikosti,................................................................................80
Graf 6.6: Vlastnictví ve městě Hradec Králové....................................................................................82
Graf 6.7: Vlastnictví v ORP Ústí nad Labem........................................................................................82
Graf 6.8: Vlastnictví v ORP Votice.......................................................................................................82
Graf 6.9: Dojezdové čas k okresnímu městu v min, souhrnný graf.......................................................83
Graf 6.10: Přehled výsledků dílčího indikátoru rizikovost pro všechny lokality..................................84
Graf 6.11: Přehled výsledků dílčího indikátoru poloha pro všechny lokality........................................85
Graf 6.12: Dílčí indikátor Ido, , počty lokalit........................................................................................86
Graf 6.13: Dílčí indikátor Ikv, , počty lokalit........................................................................................86
Graf 6.14: Dílčí indikátor Ivl, počty lokalit..........................................................................................87
Graf 6.15: Dílčí indikátor Iok, počty lokalit.........................................................................................87
Graf 6.16: Dílčí indikátor Iri, počty lokalit...........................................................................................88
Graf 6.17: Dílčí indikátor Ipo, počty lokalit.........................................................................................88
Graf 6.18: Souhrnný přehled, počty lokalit v jednotlivých kategoriích dílčího indikátoru,. ................89
Graf 6.19: Proporce dílčích indikátorů, počty lokalit v jednotlivých kategoriích dílčího indikátoru.. . .89
Graf 6.20: Přehled bodů integrovaného indikátoru pro Hradec Králové – 65 lokalit ...........................96
Graf 6.21: Přehled bodů integrovaného indikátoru pro ORP Ustí nad Labem – 139 lokalit ................96
Graf 6.22: Přehled bodů integrovaného indikátoru pro ORP Votice – 77 lokalit ..................................96
Graf 6.23: Souhrnný přehled bodů integrovaného indikátoru pro všechny lokality, graf z výpočtové 
části práce.............................................................................................................................................97
Graf 6.24: Počty lokalit v jednotlivých kategoriích a celkově............................................................101
Graf 6.25: Kategorizace A,B,C - Výsledky v %.................................................................................101

123


