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CÍL a METODY

• zjistit, jakým způsobem jsou v České republice využívány 
příklady regenerovaných brownfields v praxi

• zjistit, zda v přístupu k využívání regenerovaných brownfields
existují rozdíly

• Formulovat návrhy efektivnějšího využití příkladů dobré 
praxe

• polostrukturované rozhovory na úrovni krajů a krajských měst 
(léto 2014) + analýza dostupných dat a informací



PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE V TEORII

Příkladům dobré praxe se věnují i internetové stránky výzkumných
projektů EU

– např. http://www.timbre-project.eu/en/kukla-complex-oslavany.html

Problém: Každý chápe pojem regenerovavý brownfields různě a neexistuje
jednotná definice. I chápání v jednom státě může být velmi
rozdílné.

Například v projektu TIMBRE bylo třeba zpracovat několik příkladů
úspěšně regenerovaných brownfields za všechny participující
státy, ale představitel partnerské organizace z Rumunska
odpověděl, že v Rumunsku žádné regenerované brownfields
dosud nejsou. Toto tvrzení bylo verifikováno studiem odborné
literatury a bylo zjištěno, že vyšlo několik vědeckých článků o
úspěšně regenerovaných brownfields v Rumunsku. Partner byl
znovu kontaktován s odkazem na tyto články, ale odpověděl, že
jeho ministerstvo tyto příklady neuznává jako oficiální příklady
úspěšně regenerovaných brownfields v Rumunsku……

http://www.timbre-project.eu/en/kukla-complex-oslavany.html
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Pohled architektů zaměřený na konverze
– podrobnosti na VCPD

495 záznamů konverzí původně industriálních budov
a objektů – ze světa i z ČR (193 domácích záznamů)

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE V TEORII

http://vcpd.cvut.cz/industrialni-topografie-architektura-konverzi/
http://www.academiaknihy.cz/industrialni-topografie-architektura-konverzi-ceska-republika-2005-2015--zlaty-rez--2014
http://www.academiaknihy.cz/industrialni-topografie-architektura-konverzi-ceska-republika-2005-2015--zlaty-rez--2014
http://www.industrialnitopografie.cz/
http://www.industrialnitopografie.cz/


VYUŽITÍ PŘÍKLADŮ REGENEROVANÝCH BROWNFIELDS V PRAXI

 Některé kraje a krajská města aktivně zveřejňují informace o úspěšně
regenerovaných brownfields – aktéři zde vychází z předpokladu, že i politická
podpora je do značné míry ovlivněna vůlí politiků a voličů, a pokud veřejnost
nemá dostatek informací o brownfields, nelze očekávat, že voliči budou vytvářet
tlak na své zvolené zástupce, aby byla problematika brownfields řešena.

 V jiných krajích a krajských městech spíše malá aktivita zdůvodněná tím, že
„chybí politická podpora“ nebo tím, že „téma je nezajímavé pro voliče“

 V některých případech se problematika brownfields řeší, ale informace se
nezveřejňují, neboť „každá regenerace je spojena s nějakou ostudou - např.
továrna předělaná na knihovnu, u které bylo před realizací projektu slíbeno, že to
nebude znamenat zvýšení pravidelných provozních nákladů, tak se nakonec po
realizaci ukázalo, že skutečné náklady na provoz jsou výrazně dražší, než provozní
náklady, které by byly v nové budově na zelené louce.“

 Formy zveřejňování a popularizace příkladů dobré praxe jsou různé.



VYUŽITÍ PŘÍKLADŮ REGENEROVANÝCH BROWNFIELDS V PRAXI
Brožury o úspěšně regenerovaných brownfields v ČR

PRAMEN: https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/Podnikatel/Brownfields_2013_CZ.pdf, http://www.rrajm.cz/publikace

https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/Podnikatel/Brownfields_2013_CZ.pdf
http://www.rrajm.cz/publikace


Specializované brožury o zkušenostech z různých států

PRAMEN: http://data.rrajm.quonia.cz/brownfieldy/publikace/2010_bf_publikace_euregio.pdf

http://rrajm.data.quonia.cz/ostatni_projekty/BF_pro_rozvoj_regionu/Akce/publikace/Brownfields13_Ceskoslovensko_A4_Draft6.pdf

VYUŽITÍ PŘÍKLADŮ REGENEROVANÝCH BROWNFIELDS V PRAXI

http://data.rrajm.quonia.cz/brownfieldy/publikace/2010_bf_publikace_euregio.pdf
http://rrajm.data.quonia.cz/ostatni_projekty/BF_pro_rozvoj_regionu/Akce/publikace/Brownfields13_Ceskoslovensko_A4_Draft6.pdf


Putovní výstavy

PRAMEN: http://rrajm.cz/putovni-vystava PRAMEN: http://www.arr-nisa.cz/iware_cz/index.php?D=78

PRAMEN: http://rrajm.cz/putovni-vystava

VYUŽITÍ PŘÍKLADŮ REGENEROVANÝCH BROWNFIELDS V PRAXI

http://rrajm.cz/putovni-vystava
http://www.arr-nisa.cz/iware_cz/index.php?D=78
http://rrajm.cz/putovni-vystava


Workshopy, semináře a kulaté stoly diskutující případy úspěšně regenerovaných brownfields

PRAMEN: http://rrajm.cz/kulaty-stul-3

VYUŽITÍ PŘÍKLADŮ REGENEROVANÝCH BROWNFIELDS V PRAXI

http://rrajm.cz/kulaty-stul-3


Soutěže regenerovaných brownfields a jejich ocenění

PRAMEN: http://www.czechinvest.org/priklady-regenerovanych-brownfieldu

VYUŽITÍ PŘÍKLADŮ REGENEROVANÝCH BROWNFIELDS V PRAXI

http://www.czechinvest.org/priklady-regenerovanych-brownfieldu


ZÁVĚRY A MOŽNÁ DOPORUČENÍ

• Chybí on-line databáze regenerovaných brownfields, která by koncovým
uživatelům umožnila efektivní a snadné vyhledávání – případy regenerovaných
brownfields jsou nabízeny formami (např. brožury, výstavy), které neumožňují
uživateli snadno a rychle nalézt podobný typ lokality, kterým by bylo možné se
inspirovat – on-line databáze regenerovaných brownfields by uživateli
umožnila uskutečnit jednoduchý výběr regenerovaných lokalit (jejich
prioritizaci například filtrováním) podle určitých kritérií (např. velikost obce,
původní využití, zdroj financování regenerace, rok dokončení regenerace
apod.) podobně jako je tomu u databází neregenerovaných brownfields



ZÁVĚRY A MOŽNÁ DOPORUČENÍ

• Nedostatečná pozornost věnovaná případům úspěšné regenerace
z venkovských obcí – venkovským obcím do 2.000 obyvatel se věnuje pouze
okrajová pozornost ze strany médií i ze strany expertů.

Velikostní 

kategorie obce

Počet obcí k 1. 1. 2015 Počet regenerovaných brownfields zveřejněný na internetových stránkách

celkem % Kum. % CzechInvest RRAJM

Liberecký 

kraj Celkem % Kum. %

0 -199 1 448 23,2% 23,2% 0 0 0 0 0,0% 0,0%

200 - 499 2 006 32,1% 55,2% 1 1 2 4 3,9% 3,9%

500 - 999 1 365 21,8% 77,1% 2 5 4 11 10,8% 14,7%

1 000 - 1 999 747 11,9% 89,0% 2 3 2 7 6,9% 21,6%

2 000 - 4 999 415 6,6% 95,7% 3 8 2 13 12,7% 34,3%

5 000 - 9 999 141 2,3% 97,9% 5 6 6 17 16,7% 51,0%

10 000 - 19 999 69 1,1% 99,0% 5 5 0 10 9,8% 60,8%

20 000 - 49 999 43 0,7% 99,7% 5 4 4 13 12,7% 73,5%

50 000 - 99 999 14 0,2% 99,9% 1 0 0 1 1,0% 74,5%

100 000 + 5 0,1% 100,0% 7 13 6 26 25,5% 100,0%

Celkem 6 253 100,0% 31 45 26 102 100,0%



ZÁVĚRY A MOŽNÁ DOPORUČENÍ

• Nedostatečná pozornost věnovaná
málo častým nebo alternativním
příkladům opětovného využití –
jedná se mimo jiné o příklady
brownfields regenerovaných na
veřejnou zeleň (Park Čtyři dvory v
Českých Budějovicích).

PRAMEN: http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/park-ctyri-dvory/stranky/fotodokumentace-
vystavby-parku-ctyri-dvory-2013-2014.aspx

http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/park-ctyri-dvory/stranky/fotodokumentace-vystavby-parku-ctyri-dvory-2013-2014.aspx


ZÁVĚRY A MOŽNÁ DOPORUČENÍ

• Nedostatečná pozornost věnovaná
příkladům regenerací realizovaných
bez veřejné finanční podpory, které
využívají endogenní rozvojový
potenciál.

PRAMEN: http://www.scmagazine.cz/casopis/03-16/dotacni-nabozenstvi-v-
procesu-revitalizace-perly-01?locale=cs

http://www.scmagazine.cz/casopis/03-16/dotacni-nabozenstvi-v-procesu-revitalizace-perly-01?locale=cs


ZÁVĚRY A MOŽNÁ DOPORUČENÍ

• Chybí přehlednější kartografické
výstupy a analýzy – příklad vzoru pro
Jihomoravský kraj.

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

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


• klade se velký důraz na regenerovaná brownfields industriálního původu (viz
např. i http://www.industrialnitopografie.cz/) a dalším typům brownfields je
věnována menší pozornost,

• v rámci materiálů jsou diskutovány pouze případy celkové úspěšné regenerace,
ale nejsou tam diskutovány případy a problémy úspěšného dočasného využití
brownfields (např. drobné podnikání).

ZÁVĚRY A MOŽNÁ DOPORUČENÍ

http://www.industrialnitopografie.cz/


DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST

PRAMEN: Nahoře vlevo – Google Street View, nahoře vlevo a dole vpravo – vlastní fotografie, dole vpravo– vizualizace podle http://rezidence-luzanky.cz/

http://rezidence-luzanky.cz/

