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Úvod

• Deindustrializace - změny v globální ekonomice –

přesuny výrobních i nevýrobních aktivit, 

• Změny se projevily nejprve v nejvyspělejších zemích 

světa (např. USA, Velká Británie)  - snaha 

přesunout určité aktivity do zemí s levnější pracovní 

silou, 

• Dochází k úpadku některých měst, která se 

rozvinula díky průmyslu



Úvod

• Příklad Detroit (USA) – patří mezi tzv. shrinking 

cities – výrazný pokles obyvatelstva v důsledku 

kolapsu automobilového průmyslu



Úvod
• Video Detroit – viz 

https://www.youtube.com/watch?v=02x8EHXPfB0

https://www.youtube.com/watch?v=02x8EHXPfB0


Úvod

• Příklad Hunedoara (Rumunsko) – co se stane, když 

proběhne demolice oceláren o velikosti Nové huti v 

Ostravě



Úvod

• Příklad Hunedoara (Rumunsko) – rozsah území



Úvod

• Problém 

opuštěných 

míst je 

zajímavý – viz 

http://www.grad

a.cz/urbex_841

2/kniha/katalog/

#

http://www.grada.cz/urbex_8412/kniha/katalog/


Úvod

http://urbex.cz/

http://urbex.cz/


Úvod

• Urban 

exploration –

průzkum 

moderních ruin 

- viz např. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=3fnS1w8gu

vk

https://www.youtube.com/watch?v=3fnS1w8guvk


Úvod

• Důsledky: změny v zaměstnanosti (nárůst významu 

služeb a pokles významu průmyslu, vznik 

nevyužívaných a chátrajících objektů a areálů tzv. 

„brownfields“

• Na našem území a v dalších státech tzv. 

„východního bloku“ se deindustrializace silněji 

projevila až po návratu k tržní ekonomice.



Úvod
• Příklad definice pojmu brownfields z Velké Británie 

Zdroj: D. Adams, C. Watkins (2002): Greenfields, brownfields and housing 

development, Wiley-Blackwell, 314 p. 



Úvod
• Příklad definice pojmu z ČR

Zdroj: http://www.czechinvest.org/data/files/strategie-regenerace-vlada-1079.pdf

http://www.czechinvest.org/data/files/strategie-regenerace-vlada-1079.pdf


Úvod
Proč je dobré brownfields řešit? 

• Protože brownfields mohou být rizikové z hlediska 

stavu životního prostředí (možnost kontaminace 

půdy, podzemní vody), 

• Protože výstavba na greenfields, které investoři 

obvykle preferují, vede k suburbanizaci a tzv. urban 

sprawl - dochází k zastavování volné krajiny



Úvod
• Příklad tzv. urban sprawl z Calgary (Kanada)



Úvod

• A intenzita zastavování z Brna (Černovická terasa) 

mezi léty 2003 a 2009



Úvod
Proč je dále dobré 

brownfields řešit? 

• Protože brownfields

přináší riziko vyšší 

kriminality a 

koncentrace 

sociálně 

vyloučených osob 

(např. bezdomovců)
• http://hradec.idnes.cz/bezd

omovci-v-tepne-nachod-

0ym-/hradec-

zpravy.aspx?c=A130731_1

24741_hradec-zpravy_tuu

http://hradec.idnes.cz/bezdomovci-v-tepne-nachod-0ym-/hradec-zpravy.aspx?c=A130731_124741_hradec-zpravy_tuu


Úvod
Proč je dále dobré 

brownfields řešit? 

• Protože neřešená 

brownfields mají 

negativní dopady 

na vzhled a image 

obcí. A obce jsou 

nuceny to řešit….
• http://www.ceskatelevize.

cz/ct24/regiony/274693-

kam-zmizel-majitel-

police-nad-metuji-resi-co-

s-chatrajici-tovarnou/

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/274693-kam-zmizel-majitel-police-nad-metuji-resi-co-s-chatrajici-tovarnou/


Snahy o řešení brownfields v ČR

• Obcím pomáhají s řešením problematiky 

brownfields specializované agentury (Czechinvest, 

RRAJM) nebo krajské samosprávy

• Je snaha nabízet brownfields aktivně investorům 

jako alternativu ke greenfields.

• Na celostátní úrovni řeší problematiku brownfields

CZechInvest, který zpracoval v letech 2005-2007 

vyhledávací studii, která lokalizovala  2.355 

brownfields v ČR



Snahy o řešení brownfields v ČR
• Část 

informací k 

brownfields, 

kde vlastníci 

souhlasili s 

uveřejněním, 

je dostupná, 

na 
http://www.brownfi

eldy.org/

http://www.brownfi

eldy.cz/

http://www.brownfieldy.org/
http://www.brownfieldy.cz/


Snahy o řešení brownfields v ČR
• V některých 

krajích 

problematiku 

pomáhají 

obcím řešit 

krajské 

samosprávy 
http://regionalni-

rozvoj.kraj-

lbc.cz/page3531/e

nglish-version/

http://www.brownfieldy.cz/


Snahy o řešení brownfields v ČR
• V jiných 

krajích 

problematiku 

pomáhají 

obcím řešit 

rozvojové 

agentury
• http://www.brownfi

eldy-

jmk.cz/jihomoravsk

y-kraj/

http://www.brownfieldy-jmk.cz/jihomoravsky-kraj/


Snahy o řešení brownfields v ČR
• Brownfieldy

se snaží řešit 

i některé větší 

obce – příklad 

Brno
• http://gis.brno.cz/fl

ex/flexviewer/index

.php?project=gism

b_brownfields_pub

lic

http://gis.brno.cz/flex/flexviewer/index.php?project=gismb_brownfields_public


Snahy o řešení brownfields v ČR
• Zajímavé je, 

že seznam 

brownfields

má na 

internetu i 

Lipsko 

(partnerské 

město Brna)
• http://www.flaeche

n-in-

leipzig.de/brachen/

index.asp

http://www.flaechen-in-leipzig.de/brachen/index.asp


Snahy o řešení brownfields v ČR
• Brownfieldy

se snaží řešit 

i některé větší 

obce – příklad 

Ostrava
• https://dycham.ostr

ava.cz/brownfields/

index.html

https://dycham.ostrava.cz/brownfields/index.html


Snahy o řešení brownfields v ČR
• příklad Vsetín –

analýza 

zpracovaná díky 

Norským 

grantům
• http://www.vsetin.cz/Vis

moOnline_ActionScript

s/File.ashx?id_org=186

76&id_dokumenty=498

577

http://www.vsetin.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=18676&id_dokumenty=498577


Snahy o řešení brownfields v ČR

• Brownfieldy jsou nabízeny obvykle prostřednictvím 

internetu nebo dalšími způsoby (např. veletrhy 

investičních příležitostí)

• V rámci marketingu se používají i takzvané příklady 

dobré praxe (best practices), které mají investory 

informovat o rozvojovém potenciálu brownfields. 



Snahy o řešení brownfields v ČR
• Příklad 

informační 

brožury 

příkladů 

dobré praxe 

vytvořený 

RRAJM
• http://data.rrajm.quo

nia.cz/brownfieldy/p

ublikace/2.brownfiel

ds_regeneration_in

_the_south_moravi

an_region-

case_studies.pdf

http://data.rrajm.quonia.cz/brownfieldy/publikace/2.brownfields_regeneration_in_the_south_moravian_region-case_studies.pdf


Snahy o řešení brownfields v ČR
• Příklad 

informační 

brožury 

příkladů 

dobré praxe 

vytvořený 

Brnem
• https://www.brno.

cz/fileadmin/user_

upload/Podnikatel

/Brownfields_201

3_EN.pdf

https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/Podnikatel/Brownfields_2013_EN.pdf


Snahy o řešení brownfields v ČR
• Obcím 

pomáhají i 

některé 

neziskové 

organizace –

např. IURS –

Institut pro 

udržitelný 

rozvoj sídel 

o.s.
• http://www.urbani

nfo.cz/o-iurs/

http://www.urbaninfo.cz/o-iurs/


Snahy o řešení brownfields v ČR
• Brožura 

vytvořená 

IURS pro 

představitele 

obcí
• http://www.brownf

ields.cz/wp-

content/uploads/2

007/11/brownfield

ssnadnoalehce.pd

f

http://www.brownfields.cz/wp-content/uploads/2007/11/brownfieldssnadnoalehce.pdf


Architektonické řešení v praxi
• Nejčastěji 

dochází k 

demolicím, 

protože je to 

pro 

investora 

nejlevnější

• Příklad 

Křenová/Ma

sná – nová 

ulice

Zderadova

v Brně



Architektonické řešení v praxi
• Zachování 

části 

architektoni

ckého 

dědictví

• Příklad 

VaŇkovka v 

Brně



Architektonické řešení v praxi
• Pozor změna land-usu (2003-2006) byla u 

Vaňkovky výrazná – většinou proběhly demolice



Architektonické řešení v praxi
• Přestavba předchozích objektů – příklad bytový 

dům Mozartka v Brně (bývalá Vlněna) 



Architektonické řešení v praxi
• V souvislosti s některými objekty se využívá termín 

industriální dědictví - nejznámější příklad Ostrava 

Dolní oblast



Architektonické řešení v praxi
• Video Dolní oblasti – viz 

https://www.youtube.com/watch?v=ZoR6R-0zVoY

https://www.youtube.com/watch?v=ZoR6R-0zVoY


Prostorové hledisko
• Ne všechny obce a brownfieldy mají stejný 

rozvojový potenciál - záleží na mnoha faktorech

• Obecně jsou nejvíce komplikované pro regeneraci 

brownfieldy se složitou vlastnickou strukturou, silně 

znečištěné, které se nacházejí v periferních obcích, 

kde klesá počet obyvatel

• Tuto závislost vyjadřuje ABC model



Prostorové hledisko
• V ČR máme velký počet i zemědělských 

brownfields (např. bývalé areály JZD či státních 

statků) 

• I některé z těchto brownfields se podařilo 

revitalizovat 

• především díky veřejným investicím z národních 

zdrojů či investicím z fondů EU



Prostorové hledisko
• Příklad bývalý kravín v Ohradě Vísky, který je 

využitý pro rekreační účely



Prostorové hledisko
• Další příklad – obec Spělkov

• Podrobnosti viz http://bydleni.idnes.cz/chalupy-na-vysocine-0qc-

/dum_osobnosti.aspx?c=A120813_151121_dum_osobnosti_rez

http://bydleni.idnes.cz/chalupy-na-vysocine-0qc-/dum_osobnosti.aspx?c=A120813_151121_dum_osobnosti_rez


Prostorové hledisko
• Některé brownfieldy s nízkým rozvojovým 

potenciálem byly využity alternativně – např. solární 

elektrárna v části lomu v Omicích



Prostorové hledisko
• Solární elektrárna lokalizovaná na místě bývalého 

cukrovaru ve Slavkově



Případová studie Jihomoravského kraje
o brownfields v Jihomoravském kraji přináší informace 

on-line databáze brownfields: 
• CzechInvestu (http://www.brownfieldy.cz/), 

• RISY.cz (http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/brownfields),

• RRAJM (http://www.brownfieldy-jmk.cz/)

• Města Brna 

(http://gis.brno.cz/flex/flexviewer/index.php?project=gismb_brownfield

s_public) 

http://www.brownfieldy.cz/
http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/brownfields
http://www.brownfieldy-jmk.cz/
http://gis.brno.cz/flex/flexviewer/index.php?project=gismb_brownfields_public


Případová studie Jihomoravského kraje
Problémy různých on-line databáze brownfields: 

 Různé databáze mají různou strukturu, což koncovým uživatelům 

(např. investoři, představitelé veřejné správy, občané) komplikuje 

práci.

 Například uživatelé mohou databáze filtrovat podle předchozího 

využití, ale kategorie využívané v různých databázích se liší.

CzechInvest RRAJM Město Brno

(1) bydlení, (2) cestovní 

ruch, (3) doprava, (4) 

jiné, (5) občanská 

vybavenost - kulturní 

domy, služby, obchod 

atd., (6) průmysl, (7) 

těžba surovin, (8) 

vojenské areály, kasárny 

a střelnice, (9) 

zemědělství

(1) administrativa, (2) armáda, 

(3) cestovní ruch, (4) občanská 

vybavenost, (5) ostatní, (6) 

průmysl, (7) základní škola, 

zámek, (8) zemědělství

(1) sport, (2) obytné plochy, (3) 

administrativa, (4) chemický a 

petrochemický průmysl, energetiky, (5) 

drážní plochy, (6) Lehký průmysl, (7) těžba 

surovin a likvidace  odpadu, (8) vojenský 

prostor, (9) školské plochy, (10) jiné 

nespecifikované, (11)  služby, (12)  

zemědělská výroba, (13) Kultura, (14) 

Průmyslová výroba, (15) Obchod)



Případová studie Jihomoravského kraje
Možné řešení

 Převedení dat na 

stejný systém 

kategorií například 

jejich agregováním 

do menšího počtu 

základních kategorií.

 Příklad dvou 

databází RRAJM a 

města Brna

Mapa v 

detailním 

rozlišení s 

popisem 

dostupná na:

http://www.brow

nfields.eu/puvo

dni_vyuziti_JM

K.jpg

http://www.brownfields.eu/puvodni_vyuziti_JMK.jpg


Případová studie Jihomoravského kraje
Další problém

 Žádná z on-line databází brownfields nenabízí data, která by přinášela 

základní údaje o obyvatelstvu v okolí. 

 Obyvatelstvo může sehrát v případném procesu regenerace pozitivní 

funkci (podpora některých projektů) nebo naopak negativní funkci 

(protesty či blokování jiných typů rozvojových projektů).



Případová studie Jihomoravského kraje
Možné řešení

 Pro základní 

charakteristiku 

prostředí, v nichž se 

nacházejí jednotlivé 

brownfields lze 

vytvořit rozvojový 

potenciál okolí 

brownfields.

Mapa v 

detailním 

rozlišení s 

popisem 

dostupná na:

http://www.brow

nfields.eu/rozvo

jovy_potencial_

JMK.jpg

http://www.brownfields.eu/rozvojovy_potencial_JMK.jpg


Případová studie Jihomoravského kraje
Další problém

 Příklady dobré praxe jsou v ČR popularizovány například prostřednictvím 

• brožur (např. http://rrajm.cz/publikace; 

http://www.brno.cz/podnikatel-investor/investicni-

prilezitosti/brownfields/ )

• výstav (např. http://rrajm.cz/putovni-vystava ) 

• webových stránek (např. http://www.czechinvest.org/priklady-

regenerovanych-brownfieldu)   

 Chybí on-line databáze příkladů dobré praxe, která by koncovým 

uživatelům umožnila efektivní a snadné vyhledávání podobných typů 

příkladů dobré praxe, ze kterých by se mohli inspirovat

http://rrajm.cz/publikace
http://www.brno.cz/podnikatel-investor/investicni-prilezitosti/brownfields/
http://rrajm.cz/putovni-vystava
http://www.czechinvest.org/priklady-regenerovanych-brownfieldu


Případová studie Jihomoravského kraje
 Například vybrané příklady dobré praxe - opětovně využité opuštěné 

kravíny mohou být inspirující pro aktéry ve venkovských obcích

Název 

regenerovan

é lokality

Adresa dle 

google maps

Zeměpisné 

souřadnice dle 

google maps

Obec Počet 

obyvatel 

obce k 

1.1.2015

Typ 

předchozího 

využití

Specifikace 

předchozího 

využití

Typ 

nového 

využití

Specifikace 

nového 

funkčního 

využití

Využití  veř. 

dotací (ano, 

ne)

Ohrada 

Vísky

Vísky 100, 

679 33, Vísky

49.533486, 

16.625518
Vísky 255 zemědělství kravín

cestovní 

ruch
agrocentum ano

Venkovská 

průmyslová 

zóna 

Třanovice

VPZ 

Třanovice, 

739 93, 

Třanovice

49.712914, 

18.530445
Třanovice 1041 zemědělství kravíny

průmyslová 

zóna
různé využití ano

Rodinné 

domy

Spělkov, 592 

03 Spělkov

49.677186, 

16.158860
Spělkov 50 zemědělství kravín bydlení rodinné domy ne

Objekty 

společnosti 

Fibres, s.r.o.

Mankovice 

158

742 35 

Mankovice

49.634877, 

17.904065
Mankovice 589 zemědělství

zemědělské 

objekty
výroba oděvy, textil ne

Dvůr Olšiny, 

Karviná

Olšiny 59/17, 

733 01 

Karviná

49.877146, 

18.516748
Karviná 55 958 zemědělství

Zemědělské 

objekty

cestovní 

ruch

restaurace, 

hotel, ranč
ne

Sonnentor 

Čejkovice

Příhon 943, 

696 15 

Čejkovice

48.902686, 

16.947320 Čejkovice 2 492 Zemědělství kravín výroba

výroba čajů, 

koření a 

bylinných 

směsí

ne



Případová studie Jihomoravského kraje
Možné řešení

 Převést data z 

brožur a výstav do 

podoby databáze a 

přehledně 

kartograficky 

zobrazit.

Mapa v 

detailním 

rozlišení s 

popisem 

dostupná na:

http://www.brow

nfields.eu/dobr

a_praxe_JMK.j

pg

http://www.brownfields.eu/dobra_praxe_JMK.jpg


Případová studie Jihomoravského kraje
Možné řešení

 Kartografické 

výstupy jsou dobře 

uplatnitelné v praxi, 

neboť stávající on-

line databáze 

využívají často 

volitelné vrstvy –

vytvořené mapy lze 

využít jako volitelnou 

vrstvu
Zdroj: 

http://gis.brno.cz/flex/flexviewer/index.php?project=gismb_brownfiel

ds_public

http://gis.brno.cz/flex/flexviewer/index.php?project=gismb_brownfields_public


Závěry
• Problematika brownfields je stále aktuální, neboť 

většina investic směřuje na greenfields a 

brownfieldy chátrají,

• Investoři prreferují greenfields a představitelé 

veřejné správy se jim snaží obvykle vyhovět, neboť  

mají obavu, že investor investuje svoje peníze v 

jiném obci (kraji, státě)

• Díky rychlým přesunům investic hrozí, že i nově 

vystavěné haly se mohou změnit v budoucnu v 

brownfields



Závěry
• Příklad 

hypermarket v 

Ostravě
• http://zpravy.aktualne.cz/d

omaci/prvni-zavreny-

hypermarket-co-s-

nim/r~i:article:353742/

http://zpravy.aktualne.cz/domaci/prvni-zavreny-hypermarket-co-s-nim/r~i:article:353742/


Závěry
• Téma je velmi 

důležité z hlediska 

veřejné správy ČR



Doplňující materiály



Doplňující materiály

Dostupné po registraci na: http://www.industrialnitopografie.cz/

http://www.industrialnitopografie.cz/


Doplňující materiály

Dostupné po registraci na: http://www.industrialnitopografie.cz/

http://www.industrialnitopografie.cz/


Doplňující materiály

Dostupné po registraci na: http://www.industrialnitopografie.cz/

http://www.industrialnitopografie.cz/


Doplňující materiály

Dostupné po registraci na: http://www.industrialnitopografie.cz/

http://www.industrialnitopografie.cz/


Doplňující materiály
Zdroj: 

http://magazin.aktualne

.cz/video/video-z-

demolice-op-prostejov-

se-stal-oblibeny-

viral/r~c195faae010911

e4a0e7002590604f2e/

Video také na:

https://www.youtube.co

m/watch?v=gBmSFgcB

Ujg

https://www.youtube.com/watch?v=ZoR6R-0zVoY
http://magazin.aktualne.cz/video/video-z-demolice-op-prostejov-se-stal-oblibeny-viral/r~c195faae010911e4a0e7002590604f2e/
https://www.youtube.com/watch?v=gBmSFgcBUjg


Doplňující materiály



Doplňující materiály

Dostupné na:

http://www.brownfie

lds.eu/new_method

s.html

http://www.brownfields.eu/new_methods.html


Doplňující materiály

Zdroj: http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/Podnikatel/Brownfields/mmb_brownfields_CZ_2015.pdf

http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/Podnikatel/Brownfields/mmb_brownfields_CZ_2015.pdf


Doplňující materiály

Zdroj: http://rrajm.cz/publikace

http://rrajm.cz/publikace


Děkuji Vám za pozornost!


