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Úvod
• Podle Národní strategie regenerace brownfields (2008, s. 3)
jsou brownfields nedostatečně využívané a zanedbané
nemovitosti (pozemky, objekty, areály) s možným výskytem
kontaminace, jenž vznikají jako pozůstatek průmyslové,
zemědělské, rezidenční, vojenské a jiné aktivity, a které nelze
vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jejich
regenerace.
• regenerace brownfields představuje přirozenou alternativu k
rozvojovým projektům na greenfields, které vedou k
zastavování volné krajiny.

Úvod
• téma je tak celosvětově důležité i z hlediska ochrany krajiny a
půdního fondu.
• Významné téma i v ČR - Zpráva o životním prostředí České
republiky za rok 2013 (2014, s. 101) uvádí, že v období 2000 –
2013 se zvýšil rozsah zastavěných a ostatních ploch o 3,5 %
(28,7 tis. ha).

Úvod
• Na území ČR docházelo k postupné decentralizaci řešení
problematiky brownfields. Na národní úrovni řeší problematiku
agentura CzechInvest (MPO), která se stará o Národní databázi
brownfields. Další data k brownfields jsou zveřejňována díky MMR.

PRAMEN:
http://www.brownfieldy.org/

PRAMEN:
http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/brownfields

• Na nižších úrovních se řešením zabývají krajské úřady, regionální
rozvojové agentury a obce.

CÍL a METODY
• zjistit, jaké přístupy jsou aplikovány v České republice na
úrovni krajů a velkých měst při řešení problematiky
brownfields

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

• Různé metodické přístupy – v Praze je téma řešeno v rámci širšího pojetí
tzv. transformačních ploch(bylo jich zde vymezeno pouze 19), zatímco
Brno provozuje databázi více než 100 neregenerovaných brownfields

PRAMEN: http://plan.iprpraha.cz/uploads/assets/metropolitniplan/400_Potencial_priority_a_flexibilita.pdf

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

• V některých případech (Středočeský kraj) se dokonce nerozlišuje ani mezi
brownfields a greenfields, ale oba typy areálů se nabízí jednoduše
dohromady jako tzv. investiční příležitosti.

Různé přístupy k problematice brownfields
• Aktivní lákání investorů do neregenerovaných brownfields (např. provozování vlastních databází na internetu,
prezentování vybraných lokalit na veletrzích investičních
příležitostí, speciální balíčky informací pro investory apod.)
• Neaktivní přístup – „náš kraj není realitka“ či „regenerace
brownfieldu trvá déle jak volební období - chybí politická
podpora“ nebo „v kraji je velká nezaměstnanost a nemůžeme
na investory tlačit jako například v Praze…… v našem kraji jsme
rádi, když nějakého investora získáme třeba i na greeenfields.“

Různé přístupy k problematice brownfields
• Informování občanů (voličů) o úspěšných případech
regenerace – snaha získat podporu veřejnosti prostřednictvím
popularizačních brožur, výstav, akcí

PRAMEN:

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

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

Různé přístupy k problematice brownfields
• Neinformování občanů (voličů) o úspěšných případech
regenerace – „v případě brožur by se jednalo o nehospodárné
využití peněz daňových poplatníků“ nebo „U nás se to raději
nezveřejňuje, protože každá regenerace je spojena s nějakou
ostudou - např. továrna předělaná na knihovnu, u které bylo
před realizací projektu slíbeno, že to pro město 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 knihovny.“

Závěry
• Nedostatečná komunikace s různými skupinami aktérů participujícími
na procesu regenerace – zjednodušené chápání problematiky
browfields orientované výlučně na investory nevede často k žádoucím a
očekávaným výsledkům.

• Nedostatečná komunikace mezi orgány na různé úrovni veřejné správy
– během některých rozhovorů bylo zmíněno, že komunikace mezi
orgány veřejné správy v některých případech vázne. To lze například
doložit tím, že stejná lokalita brownfields má v různých informačních
platformách velmi odlišné údaje. Například bývalá cihelna v Brně –
Řečkovicích má podle Národní databáze brownfields 2,6 ha, zatímco její
rozloha podle databáze města Brna je jen 1,9 ha.

Závěry
• Přeceňování role expertů a politiků – v průběhu některých rozhovorů
bylo zdůrazňováno, že problematika brownfields je pro laickou veřejnost
příliš složitá, a že transdisciplinarita z tohoto důvodu není příliš žádoucí,
a proto rozhodování o brownfields má spadat výlučně do kompetence
expertů (nebo politiků).
• Nekontinuita v přístupu k problematice brownfields ovlivněná výsledky
voleb – regenerace opravdu trvá obvykle déle jak jedno volební období
a je těžké zajistit kontinuální podporu projektů.

Závěry
• Přeceňování role dotací – podřizování cílů regenerace podmínkách
aktuálních dotačních programů

PRAMEN:

http://www.scmagazine.cz/casopis/03-16/dotacninabozenstvi-v-procesu-revitalizace-perly01?locale=cs

Další informace o projektu jsou dostupné na webu!

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

Děkujeme Vám za pozornost!
Diskuze?

