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Tato prezentace byla podpořena z programu OMEGA, realizovaných Technologickou agenturou ČR (TAČR), a to v rámci projektu
Nové metody zefektivnění regenerace brownfields umožňující optimalizaci rozhodovacích procesů.
(TD020259)

Úvod
 Deagrarizace je proces útlumu části zemědělských aktivit, který se projevil v úbytku pracovních příležitostí v zemědělství i
na vzhledu mnoha našich obcí, ve kterých došlo k nárůstu výskytu chátrajících zemědělských areálů

Zdroj: https://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/363927-chtel-rekreacnizazemi-pro-rodinu-tak-prestavel-kravin.html
Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1071574-dedictvi-minulosti-obcenevi-co-delat-s-opustenymi-kraviny-a-jzd

Případová lokalita č. 1: Bývalý kravín v obci Staré Hodějovice (poloha lokality 48.944778, 14.516198)
 jedná se o přestavbu bývalého nevyužitého kravína na 10 řadových domků
 lokalita se nachází v obci Staré Hodějovice, která v rámci studovaného ORP na jihovýchodě sousedí z jeho správním
centrem městem České Budějovice. Počet obyvatel obce Staré Hodějovice
k 1. 1. 2017 byl 1187 osob
(https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112017)

Zdroj: http://mapy.crr.cz/

Zdroj: https://bydleni.idnes.cz/jak-se-bydli-v-kravinesamoobsluze-ci-klastere-f4q/stavba.aspx?c=A061211_120901_rodinne_domy_pet

Zdroj: Google mapy a Google Street View https://www.google.cz/maps/

Případová lokalita č. 2: Bývalý kravín v obci Slatinice (poloha lokality 49.563707, 17.104095)
 jedná se o přestavbu bývalého nevyužitého kravína na bydlení – obec dokázala z objektu bývalého kravína vybudovat
bytový dům, ve kterém je šest třípokojových bytů s podkrovím, šest dvoupokojových bytů se zahradní terasou a čtyři
garsoniéry, přičemž každý byt má vlastní terasu, sklep a garáž (http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=388560).
 lokalita se nachází v obci Slatinice, která v rámci studovaného ORP leží západně od jeho správního centra města Olomouc.
Počet obyvatel obce Slatinice k 1. 1. 2017 byl 1571 osob (https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k112017)

Zdroj: http://www.vutium.vutbr.cz/tituly/pdf/ukazka/80214-2964-X.pdf

Zdroj: http://mapy.crr.cz/
Zdroj: Google mapy - https://www.google.cz/maps/

Případová lokalita č. 3: Území po bývalém kravínu v obci Spělkov (poloha lokality 49.677165, 16.158947)
 jedná se o demolici bývalého nevyužitého kravína a následné využití pozemku na výstavbu nových rodinných domů.
 lokalita se nachází v obci Spělkov, která v rámci studovaného ORP leží severně od jeho správního centra Nového města na
Moravě. Počet obyvatel obce Slatinice k 1. 1. 2017 byl 43 osob (https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k112017)

Zdroj: https://bydleni.idnes.cz/chalupy-na-vysocine-0qc/dum_osobnosti.aspx?c=A120813_151121_dum_osobnosti_rez&galerie

Zdroj: http://mapy.crr.cz/

Zdroj: Letecké snímky 2006 a 2015 z https://mapy.cz/

Zdroj: Google mapy - https://www.google.cz/maps/

Případová lokalita č. 4: Území po areálu živočišné výroby v obci Třanovice (poloha lokality 49.713056, 18.529675)
 jedná se o přeměnu územně rozsáhlého bývalého areálu živočišné výroby (85 stavebních objektů) na venkovskou
podnikatelskou zónu.
 lokalita se nachází v obci Třanovice, která leží v severovýchodní části ORP Frýdek-Místek. Počet obyvatel obce Třanovice
k 1. 1. 2017 byl 1043 osob (https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112017)

Zdroj: RRAJM (2006): Případové studie regenerace brownfieldů http://www.rrajm.cz/projekty-rrajm/brownfieldy/publikace/

Zdroj: Google Street View - https://www.google.cz/maps/

Zdroj: http://mapy.crr.cz/

Zdroj: Letecké snímky 2006 a 2015 z https://mapy.cz/

Zdroj: Google mapy - https://www.google.cz/maps/

Případová lokalita č. 5: Území zemědělského družstva v obci Pohoří (poloha lokality 50.290302, 16.102946)
 jedná se o přeměnu areálu zemědělského družstva na nové průmyslové a skladové využití.
 lokalita se nachází v obci Pohoří, která leží západně od města Dobruška (správního centra studovaného ORP). Počet
obyvatel obce Pohoří k 1. 1. 2017 byl 683 osob (https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112017)

Zdroj: RRAJM (2008): Případové studie regenerace brownfieldů - http://www.rrajm.cz/projekty-rrajm/brownfieldy/publikace/

Zdroj: Letecké snímky 2006 a 2015 z https://mapy.cz/

Zdroj: http://mapy.crr.cz/

Zdroj: Google mapy https://www.google.cz/maps/

Případová lokalita č. 6: Rekonstrukce bývalého zemědělského areálu v obci Kunovice (poloha lokality 49.042733, 17.465903)
 jedná se o využití bývalého zemědělského areálu v Kunovicích (tzv. Panského dvora) na podnikatelský inkubátor.
 lokalita se nachází v obci Kunovice, která leží jižně od města Uherské Hradiště (správního centra studovaného ORP). Počet
obyvatel obce Kunovice k 1. 1. 2017 byl 5597 osob (https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112017)

Zdroj: RRAJM (2011): Případové studie regenerace brownfieldů - http://www.rrajm.cz/projekty-rrajm/brownfieldy/publikace/

Zdroj: http://mapy.crr.cz/

Zdroj: Letecké snímky 2006 a 2015 z https://mapy.cz/

Zdroj: Google mapy https://www.google.cz/maps/

Případová lokalita č. 7: Rekonstrukce bývalého kravína v obci Velký Osek (poloha lokality 48.964194, 16.608922)
 jedná se o využití bývalého kravína na ubytování hotelového typu (Motel U jezera) s možností rekreace (např. kurty).
 lokalita se nachází v obci Velký Osek, která leží v severní části ORP Kolín. Počet obyvatel obce Vranovic k 1. 1. 2017 byl 2349
osob (https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112017)

Zdroj: http://www.vutium.vutbr.cz/tituly/pdf/ukazka/80-214-2964-X.pdf , s. 23

Zdroj: http://mapy.crr.cz/

Zdroj: Letecké snímky 2006 a 2015 z https://mapy.cz/

Zdroj: Google mapy https://www.google.cz/maps/

Případová lokalita č. 8: Území po bývalých sklenících v Brně na Hněvkovského (poloha lokality 49.169808, 16.624288)
 jedná se o demolici bývalých skleníků na ulici Hněvkovského v Brně a nové využití získaného území na sportovní areál
(https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/Podnikatel/Brownfields_2013_CZ.pdf).
 lokalita se v rámci studovaného ORP Brno nachází v jižní části statutárního města Brna na území městské části Brno-jih.
Počet obyvatel Brna k 1. 1. 2017 byl 377 973 osob (https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112017)

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

Zdroj: http://mapy.crr.cz/

Zdroj: Letecké snímky 2003 a 2015 z https://mapy.cz/

Zdroj: Google mapy - https://www.google.cz/maps/

Případová lokalita č. 9: Území po bývalých sklenících v Brně na ulici Kšírova (poloha lokality 49.168996, 16.618681)
 jedná se o demolici bývalých skleníků na ulici Kšírova v Brně a nové využití získaného území na golfový areál
(https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/Podnikatel/Brownfields/mmb_brownfields_CZ_2015.pdf).
 lokalita se v rámci studovaného ORP Brno nachází v jižní části statutárního města Brna na území městské části Brno-jih.
Počet obyvatel Brna k 1. 1. 2017 byl 377 973 osob (https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112017)

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

Zdroj: http://mapy.crr.cz/

Zdroj: Letecké snímky 2003 a 2015 z https://mapy.cz/

Zdroj: Google mapy - https://www.google.cz/maps/

Případová lokalita č. 10: Území po bývalých sklenících v Brně na Londýnském náměstí (poloha 49.171461, 16.598568)
 jedná se o demolici bývalých skleníků na Londýnském náměstí v Brně a nové využití získaného území na Brno Business
Park (https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/Podnikatel/Brownfields/mmb_brownfields_CZ_2015.pdf).
 lokalita se v rámci studovaného ORP Brno nachází na území statutárního města Brna v jižní části městské části Brno-střed.
Počet obyvatel Brna k 1. 1. 2017 byl 377 973 osob (https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112017)

Zdroj: http://www.psj.cz/administrativni-centrum-brno-business-park-objekt-a-b.html

Zdroj: http://mapy.crr.cz/

Zdroj: Letecké snímky 2003 a 2015 z https://mapy.cz/

Zdroj: Google mapy - https://www.google.cz/maps/

Případová lokalita č. 11: Společenské centrum Sýpka v Brně – Medlánky (poloha lokality 49.168996, 16.618681)
 jedná se o rekonstrukci bývalých zemědělských budov (sýpky, konírny) na společenské centrum
(http://heyevent.com/venue/hkhhmllgvvhu2a).
 lokalita se v rámci studovaného ORP nachází v severní části města Brna na území městské části Brno-Medlánky. Počet
obyvatel Brna k 1. 1. 2017 byl 377 973 osob (https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112017)

Zdroj: http://bal.instruktori.cz/index.php?go=misto

Zdroj: Google Street View - https://www.google.cz/maps/

Zdroj: http://mapy.crr.cz/

Zdroj: Letecké snímky 2003 a 2015 z https://mapy.cz/

Zdroj: Google mapy - https://www.google.cz/maps/

Děkuji Vám za pozornost!

Zdroj: https://living.iprima.cz/bydleni/z-byvaleho-kravina-si-vybudovali-bydleni-snu

Tato prezentace byla podpořena z programu OMEGA, realizovaných Technologickou agenturou ČR (TAČR), a to v rámci projektu
Nové metody zefektivnění regenerace brownfields umožňující optimalizaci rozhodovacích procesů.
(TD020259)

