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BROWNFIELDY A MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

Ing. Hana Janáčková, Ph. D 

Abstrakt 

Brownfieldy jsou očekávaným produktem průmyslové nebo jiné restrukturalizace v kterékoliv 

zemi. O neřešených brownfieldech můžeme hovořit jako o negativních externalitách, které 

přelévají negativní vlivy na své okolí. 

Brownfieldy v regionech bývají v důsledku minulé činnosti nerovnoměrně lokalizovány, a tak i 

regiony bývají touto problematikou různě zasaženy, což vede ke vzniku regionálních disparit. 

Článek se zabývá strukturou a registry brownfieldů v České republice se zaměřeních na 

Moravskoslezský kraj, kde zůstala extrémně velká zátěž po proběhnuté restrukturalizaci. 

Efektivní inventarizace, identifikace a klasifikace brownfieldů by měla napomoci zvýšit 

účinnost systémového řešení k opětovnému znovuvyužití brownfieldů, a tím zmírnit uzemní 

disparity. 
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Abstract 

Brownfield’s are produced as a regular outcome of industrial change and restructure in any 

country. Unsolved Brownfield’s impact in the economy serves as a negative externality to 

their environment. 

In this paper I focus on structure and registers of Brownfield’s in the Czech Republic with 

focusing mainly on the Moravian-Silesian region where can be seen regional disparities of 

Brownfield localization. This register helps regions and municipalities to grasp the rise and 

type of their rejuvenation problem. So there are registers produced to visualize certain 

aspects of Brownfield’s which also help investors searching for some information about 

appropriate localities for their investment projects. The last part of the article is focused on 

two choice effective project of regeneration Brownfield in Moravian-Silesian region. 

Without understanding our Brownfield’s profile, register creation and management and 

sequential analysis, economic units (Moravian-Silesian region) cannot grasp the issue and 

cannot prepare active measures to alleviate and address their Brownfield’s problem. 
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Úvod 

Brownfieldy jsou pozemky a budovy (nemovitosti) v urbanizovaném území, které ztratily 

svoje původní využití nebo jsou podvyužité a negativně působí na své okolí. Často mají, nebo 

se předpokládá, že mají, ekologické poškození a zdevastované výrobní a jiné budovy. Z 

mnoha důvodů brownfieldy představují podstatnou část zastavěného území v mnoha našich 

městech. Tato problematika je typická pro oblasti, kde proběhla značná nedávná 

restrukturalizaci jako je například ostravská aglomerace. Brownfieldy nejenže mají negativní 

ekonomické účinky, ale mají také neblahý fyzický vliv na své širší okolí. Složitost jejich řešení, 

nejistoty, zvýšená rizika a náklady spojené s jejich renovací a znovu využitím to vše mnohdy 

odrazuje soukromý kapitál od aktivní ekonomické intervence. Brownfieldy v regionech bývají 

v důsledku minulé činnosti nerovnoměrně lokalizovány, a tak i regiony bývají touto 

problematikou různě zasaženy, což vede ke vzniku regionálních disparit. Brownfieldy pak 

obvykle vyžadují různé formy veřejné intervence k tomu, aby se odbouraly bariery bránící 

jejich rozvoji a nastartoval se proces jejich znovu využití.  

Brownfieldy jsou plochy, které: 

 jsou opuštěné nebo nedostatečně využívané; 

 mají skutečné nebo očekávané problémy s kontaminací; 

 jsou dotčeny předcházejícím užíváním a užíváním okolních pozemků; 
 jsou především v městských oblastech; 

 vyžadují zásah, aby mohly být vráceny k prospěšnému využívání v budoucnosti. 

Brownfieldy dále můžeme rozdělit podle jejich předcházejícího užití na typy: 

 průmyslové, 
 vojenské, 

 železniční a dopravní, 
 zemědělské, 

 institucionální (školy, nemocnice, věznice), 
 obchodní (nákupní střediska), 

 kulturní (kulturní domy a kina, hrady a zámky). 

Se změnou režimů na konci 80. let 20. století se problematika brownfildů začala objevovat i 

v středoevropských zemích Česko nevyjímaje. Většina odvětví průmyslu středoevropských 

zemí v této době rozpoznaly rychle svou nadbytečnost, neschopnost konkurovat svou 

efektivností a produkty. Úpadky nenechaly ne sebe dlouho čekat. Staré trhy mizely, 

fungování společností prodaných v různých typech privatizací mělo většinou krátké trvání. 

Během privatizačního procesu vlastníci a konkurzní správci měli tendenci majetek rozdrobit 

do malých částí, které se staly méně schopné nového rozvoje. Následná složitost vlastnických 

vztahů k nemovitostem odradila nové aktivity a investice do těchto nemovitostí. Tento proces 

vyústil do vzniku brownfildů. Podobné efekty jsou pociťovány i v nadbytečném nemovitém 

majetku armády z důvodu demilitarizace. Nemovitosti a přilehlé plochy dříve vlastněné 

železnicemi, bezpočet zemědělských nemovitostí v malých českých a slovenských obcích jako 

pozůstatek kolektivního družstevnictví potkal podobný úděl. 

Většina středoevropských měst vzhledem k jejich historickému vývoji a změnám při přechodu 

na tržní hospodářství má mnoho nedostatečně využívaných pozemků typu brownfildů. 

Brownfieldy v městech a obcích nepřímo přelévají kolem sebe vytváření tzv. „špatné adresy“. 
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Podíl pozemků věnovaných průmyslovému užití je vysoký a města se tak potýkají 

s restrukturalizačními problémy a využitím brownfildů. Vývoj těchto měst během centrálního 

plánování dal brownfieldům jiný ráz. Za průmyslovými zónami nastal v minulosti překotný 

růst sídlišť, a tak se stalo, že touto expanzí podniky najednou zabíraly hodnotné pozemky 

téměř v centech měst. Tyto změny v osídlení změnily hustotu obyvatelstva v centrech, která 

se začala v minulosti vyklidňovat. Tento problém je nyní velkou zátěží některých 

středoevropských měst. Potýká se s ním mj. v České republice i Ostrava, kde historické 

centrum je excentricky lokalizováno v severovýchodní části území města. Směrem na jih jsou 

nyní rozsáhlé brownfieldy (uzavřené doly, částečně uzavřené železárny), zatím produkující 

těžký zpracovatelský průmysl a za nimi rozsáhlá sídliště, kde žije téměř jedna třetina 

obyvatelstva města. 

Brownfieldy střední Evropy by měly být také uvedeny do kontextu se stárnutím jejich 

populace a s neomezeným rozvojem obchodu, lehkého průmyslu a bydlení na zelené louce. 

Mnoho měst ztrácí populaci částečně vzhledem ke konkurenci příměstských municipalit, které 

uvolňují výstavbu bytů na relativně levnější zelené louce ve svém katastru. Mnohá města se 

těmto dekoncentračním trendům již začaly bránit plánováním populačního růstu, ale na 

efekty je třeba si počkat. Vhodná politika a nástroje jsou také potřebné k tomu, aby přivedly 

investice, obyvatele a aktivity zpět na území brownfildů. 

Znovu užití a revitalizace brownfildů je komplexní a nesnadný problém. V některých zemích 

je problém řešen masivními národními programy a celostátní a regionální podporou investic a 

vznikem nových institucí. V jiných zemích je problém řešen vytvořením vhodného 

legislativního rámce a regulačního systému. Zvolit správnou cestu není snadné. Je velmi 

důležité si zde uvědomit, že revitalizace brownfildů se učí především prováděním a 

z vlastních chyb. Jsou však k dispozici experimenty zení (převážně rozvinutých v západní 

části Evropy), které k revitalizací brownfildů přistoupily před více než 30 lety a těch je třeba 

čerpat. 

Přirozeně lze předpokládat, že skutečným nositelem problému jsou vlastníci brownfildů. 

Jejich postoje ke znovu užití jejich nemovitostí se mohou měnit a lišit, ale neřešené 

brownfieldy obtěžují celou společnost, odrazují investory, snižují hodnotu okolního majetku a 

působí další snižování ekonomické aktivity bezprostředního okolí. To je důvod proč by 

municipality měly hrát aktivní roli. 

Schopnost místních samospráv řešit problémy brownfildů byly do značné míry ochromeny 

právními předpisy přetrvávajícími z doby centrálně plánovaných ekonomik, ve kterých měly 

pozemky jen malou hodnotu. Dodnes je v některých středoevropských zemích, Česko 

nevyjímaje, půda a s ní spojené stavby zatíženy velmi nízkou majetkovou daní. Absence 

těchto daní má několik dumpingových účinků na regeneraci brownfildů. Vlastníci mají malý 

zájem nabízet svoje pozemky k regeneraci a upřednostňují „sedět“ na majetku. Municipality 

jsou ochuzovány o důležitý, nefluktující a předvídatelný zdroj příjmu, který by umožnil 

scelování pozemků a zlepšování infrastruktury. Tyto příjmy do veřejných rozpočtů by mohly 

chátrající města učinit mnohem konkurenceschopnějším. 

Tato situace vyžaduje kompetentní strategické plánování a urbanistické řešení. Vyžaduje také 

aktivní, kreativní, mezioborové organizační úsilí a financování, aby takováto zátěž byla 

odstraněna a města se mohla osvobodit ze své stagnace a urbanistického úpadku. 
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Možnosti nového rozvoje jednotlivých brownfildů se odlišují a záleží především na jejich 

umístění, předchozím využití a míře poškození. Poškození dnešních brownfildů je do značné 

míry důsledkem předchozího využití a to také ovlivňuje náklady a možnosti jejich nového 

rozvoje. Umístění brownfield v prostoru velmi ovlivňuje poptávku po něm. A poptávka 

následně rozhoduje o tom, zda a jak se brownfield bude rozvíjet. Výhodu mají především 

taková brownfieldy, které jsou v centrálních částech měst a především pak ta, která nemají 

majetkové anebo jiné (např. ekologické) problémy. Naopak brownfieldy v okrajových 

lokalitách mají šanci na rozvoj podstatně nižší. 

Bývá mylnou představou mnohých zvolených zástupců samospráv, že situaci brownfildů 

vyřeší sám trh. To však se dá očekávat jen v lokalitách s vysokou mírou rozvoje a 

ekonomické aktivity, tedy hlavně v centrálních částech strategicky položených měst a obcí, 

kde bývá obsazena značná část pozemků a počet volných pozemků se blíží k nule. 

Strategické umístění vlastně zaručuje výhodné budoucí komerční využití, které zpravidla 

doprovází vysoká poptávka po rozvojových (stavebních) pozemcích, mezi které brownfieldy 

patří. To však se týká pouhého zlomku.  

Z početných analýz, které byly provedeny v středoevropských zemích je patrné, že největší 

bariérou znovuožití brownfildů nejsou, jak se původně předpokládalo, peníze, ale nedostatek 

know-how vlastníků a zainteresovaných institucí, specifické vysvětlování a vzdělávání, které 

jim umožní, aby jednali užitečně a efektivně při formulování vhodné politiky, strategie a 

vytváření nástrojů a programů, které by jim umožnily využití brownfildů na jejich území 

popřípadě v jejich vlastnictví. Soukromé vlastnictví brownfield je převažující, viz následující 0. 

Graf č. 1: Struktura brownfield dle vlastnictví dle Vyhledávací studie v České 

republice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [2] 

Regenerace brownfildů je nákladná záležitost (negativní externalita), která vyžaduje velmi 

účelné užití počáteční veřejné intervence a popřípadě i veřejných financí. Některé z těchto 

veřejných zdrojů mohou přijít z kohezních a strukturálních fondů Evropské unie, pokud jsou 

splněny priority těchto fondů. Efektivní užití těchto zdrojů z EU však vyžaduje dlouhodobé 

předchozí plánování a přípravu a taky komunikaci s vlastníky o jejich plánech a zajištění 

jejich odezvy. 
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Je si ale nutné uvědomit, že situaci regenerace našich brownfildů v převážné většině případů 

budou řešit soukromé zdroje financování v rámci obvyklých tržních relací. Čím nižší budou 

bariéry rozvoje na brownfieldech, tím vyšší bude vstup soukromých investorů do jejich 

řešení. 

Prvním krokem komplexního řešení znovuvyužití brownfildů je připravenost na straně 

zainteresovaných, které předchází inventarizace a zmapování brownfildů a vytvoření 

veřejných registrů, které by věrně odrážely situaci brownfildů na národní, regionální 

popřípadě místní úrovni a které by měly být financované z veřejných rozpočtů. Bez 

inventarizace a analýz nemůže společnost připravit aktivní nástroje pro znovuvyužití 

brownfildů. Je třeba mít stále na mysli, že brownfieldy jsou součásti půdy jako přírodního 

zdroje a omezeného výrobního faktoru. 

Bez porozumění, inventarizace a analýz brownfildů nemůže společnost porozumět problému 

a nemůže připravit aktivní měřítka (politiku), která by mohla ulehčit a vymezit problém jejich 

brownfieldy. 

Inventarizace brownfieldů v České republice  

Existuje málo obecných přístupů pro inventarizaci a klasifikaci brownfildů. To je důvod, proč 

dostupné národní údaje o počtu a typu brownfildů, pokud vůbec existují, nejsou plně 

srovnatelné a porovnání jednoho regionu s ostatními je velmi obtížné, to platí v současnosti i 

v České republice. 

Jak již bylo řečeno výše, analýza a inventarizace brownfildů pomáhá městům a regionům 

posoudit velikost a typ jejich problémů. Registry zviditelňují jisté aspekty brownfildů a 

pomáhají také investorům získat důležité informace. Je nutné si uvědomit, že jednotlivé 

brownfield se mohou současně objevit v několika registrech, přičemž každý vypovídá o 

specifickém pojetí registru. Registry jsou převážně vedeny veřejnými institucemi. Ne všechny 

takovéto registry jsou ve všech zemích přístupné veřejnosti, údaje často nejsou 

shromažďovány celostátně a je často velmi obtížné srovnat registry navzájem. 

Shromažďovaná data nemají také vždy národně shodný formát. Instituce shromažďují a 

uveřejňují informace, které ony samy pokládají za nutné a navíc odlišují stupeň a hloubku 

uveřejňovaných informací. Veřejně přístupné většinou bývají registr pozemků a nemovitostí 

vedený katastrálními úřady a územně plánovací dokumenty některých municipalit, které je 

mají. U těchto registrů je však brownfield obtížně identifikovatelný na první pohled, protože 

tyto registry se nepoužívají k zaznamenávání informací o brownfieldech. Výhodou těchto 

registrů je jejich aktuální přístupnost na internetu. 

Do září 2004 nebyly v České republice k dispozici souhrnné údaje ani vzorky dat, které by 

pomohly identifikovat problém brownfildů na regionální nebo národní úrovni.1 Jen některá 

města ČR měla k dispozici indikátory a údaje. Pilotní údaje byly získány Agenturou 

CzechInvest z projektu „Národní strategie regenerace brownfildů pro Českou republiku“ 

financovanou ze zdrojů EU PHARE 2001. Průzkum probíhal v letech 2004–2005 v Ústeckém a 

                                            
1 Současně do této doby a hlavně v době vstupu ČR do EU byli investoři převážně lákání různými 
pobídkami na greenfields Poměr budovaných průmyslových zóna greenfields k regeneraci brownfields 
byl tehdy 15:1 Avšak v roce 2007 se poměr zvrátil na 16:11 a dle posledních informací je situace 
vyrovnaná [4]. 
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Moravskoslezském kraji. Bylo lokalizováno 974 brownfieldů z toho 216 v Moravskoslezském 

kraji. 

Dalším velkým projektem byla Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfildů. Práce na ní trvaly 

dva roky. Od roku 2005 ji ve všech krajích České republiky mimo Prahy připravovala 

agentura CzechInvest ve spolupráci s jednotlivými krajskými úřady. Celý projekt byl ukončen 

v polovině roku 2007. Cílem studie bylo zjištění absorpční kapacity pro čerpání finančních 

prostředků z fondů Evropské unie a vytvořit podklad pro Národní strategii regenerace 

brownfield, viz níže. 

Díky Vyhledávací studii bylo lokalizováno celkem 2 355 lokalit českých brownfildů, jejichž 

rozloha činí celkem 10 326 ha a plocha zastavěná objekty je 4 206 tis. m2 z toho jedna 

pětina rozlohy všech lokalizovaných ploch (2007,1 ha) se nachází na území 

Moravskoslezského kraje. Čtyři pětiny jsou lokalizovány v ostatních dvanácti krajích České 

republiky. 

Přestože se dříve mluvilo o brownfieldech téměř výlučně jako o důsledku transformačních 

změn v průmyslu, Vyhledávací studie ukázala, že nejvíce lokalit typu brownfield (34,9 %) 

bylo dříve využíváno v zemědělství. Průmyslové lokality tvoří druhou třetinu celkového počtu 

brownfield (33,3 %). Zbývající brownfieldy jsou důsledkem nevyužitých objektů občanské 

vybavenosti (školy, zámečky, kulturní střediska atd.), vojenských objektů, bydlení a objektů 

cestovního ruchu, viz následující tabulka. 

Tabulka č. 1: Předcházející využití brownfildů dle Vyhledávací studie 

 

 

 

 

 

Zdroj: [2] 

Při porovnání rozlohy ploch brownfildů podle předchozího využití, největší plochu zaujímají 

v ČR průmyslové brownfieldy (42,8 % plochy z celkové rozlohy brownfildů), následované 

plochami sloužícími v minulosti armádě (23,2 %) a zemědělství (17,8 %), viz následující 

tabulka. 

Četnost %

zemědělství 821 34,9

cest. ruch, lázeňství, hotel 22 0,9

občanská vybavenost 304 12,9

armáda, voj. prostor 151 6,4

průmysl 785 33,3

bydlení 95 4,0

jiné 177 7,5

Celkem v ČR 2355 100,0
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Graf č.  2: Předchozí převažující využití rozlohy lokality v % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [2] 

Co se týká budoucího využití brownfildů, jako nejvhodnější předpokládaný způsob se jeví ve 

20,8 % případech smíšená průmyslová funkce (lehký průmysl, služby) následovaná smíšenou 

městskou funkcí (bydlení, služby, 20,7 %), viz následující tabulka. U 16,5 % případů se jeví 

jako nejvhodnější způsob čistě průmyslové využití, u 12,4 % případů se předpokládá využití 

pro občanskou vybavenost. Již se neuvažuje s využitím lokalit pro účely armády. 

Následující graf znázorňuje strukturu brownfildů v České republice podle ekologické zátěže. 

Graf č. 3: Struktura brownfildů podle ekologické zátěže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [2] 

Studie došla k následujícím závěrům. Potvrdila předpoklad velké četnosti bývalých 
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2tisíci obyvatel. Převážná většina lokalit je v soukromém vlastnictví. A z původně 

monofunkčních areálů mohou vznikat areály kombinující více funkcí. 

V rámci Národní strategie regenerace brownfildů je vypracovaná Národní databáze 

brownfildů, která nabízí ty lokality, které jsou připravené pro plány domácích i zahraničních 

investorů a developerů. Národní databáze byla spuštěna 1.1.2008. Jako vstupní data 

posloužila výše jmenovaná Vyhledávací studie, která je doplňována lokalizací nových 

brownfildů. Tato databáze umožňuje on-line přístup (nahlížení, vyplňování formulářů a je 

jedním z nástrojů Národní strategie regenerace brownfield. Brownfield je zde identifikován a 

popsán až do projektového záměru. Avšak jako u předchozích inventarizací je i zde nutný 

souhlas majitele se zařazením. Cílem je zvýšit přitažlivost a hodnotu jednotlivých lokalit na 

úroveň, kdy mohou přímo soutěžit s výstavbou na zelené louce. Dostatečná nabídka 

zrekultivovaných areálů či zabezpečení financování nákladové mezery z veřejného sektoru 

pomůže snížit zbytečné zábory půdy pro investice na zelené louce, které jsou v rozporu s 

principy udržitelného rozvoje. Je však dobré mít na paměti, že zde nejsou absolutně všechny 

české brownfieldy. Současně Czechinvest regeneraci brownfildů přiřkl prioritu a jsou 

připraveny nové operační programy se zvýhodněním výstavby na brownfieldech. Dotace 

mohou v některých případech dosáhnout až 100%.2 Za Moravskoslezský kraj je zde on-line 

v současnosti nabízeno 28 brownfieldů. 

Situace v Moravskoslezském kraji 

A nyní se podívejme na situaci brownfildů v Moravskoslezském kraji. Problematika 

brownfieldů je typická nejen pro celou Ostravskou aglomeraci. Jako podklad bude sloužit 

databáze, která je vytvářena obcemi III (s rozšířenou působností) v rámci pořizování územně 

analytických podkladů dle § 25 a násl. Stavebního zákona. Dle něj obce zjišťují informace o 

území, tedy i informace o brownfieldech. Obce III po pořízení informací je postupují 

krajskému úřadu, který vytváří územně analytické podklady o kraji. Brownfieldy jsou v této 

dokumentaci sledovány, a to jak topologicky (umístění), tak lze zjistit jejich přehledy. Do 

přehledu jsou však opět zařazovány pouze ty lokality, jejichž majitelé se zařazením do 

databáze svolili. 

V moravskoslezském kraji se v současnosti dle této databáze nachází 258 brownfildů o 

celkové ploše 22,197 km2. Nejvíce, co do rozlohy zabírají brownfieldy v nejmenším okrese 

Ostrava, a to 3,34% celkové rozlohy okresu. 

                                            
2 Přehled současných dotačních programů: Program nemovitosti. Přehled současných operačních 
programů: Program rozvoje venkova, Operační program životního prostředí, Regionální program NUTS 
II Moravskoslezsko, Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnému využití, Iniciace a příprava 
projektů regenerace brownfields v Moravskoslezském kraji. 
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Tabulka č. 2: Rozloha brownfildů v km2 V Moravskoslezském kraji 

Okres 

Rozloha 

okresu v 

km2 

Rozloha brownfildů 

v km2 

%-ní rozloha 

brownfildů 

z rozlohy kraje 

Ostrava 332 11,0850 3,34% 

Karviná 312 3,1412 1,01% 

Opava 824 0,2531 0,03% 

Frýdek – Místek 1232 3,5665 0,29% 

Nový Jičín 1210 0,7881 0,07% 

Bruntál 1535 2,2081 0,14% 

MS kraj celkem 5445 22,1970 0,41% 

Zdroj: Moravskoslezský kraj + vlastní výpočty 

Nejvíce brownfildů má rozlohu 1-5 ha, a to 107. V kraji se nacházejí tři brownfield s rozlohou 

větší než 100 ha. Dva se nacházejí na území krajského města, zbylý jeden je území bývalých 

kasáren ve Frýdku-Místku, viz následující 0. Dle územně analytických podkladů je dnes 72 

z 258 nevyužito, zbývající jsou přinejmenším nějak využívány. 

Ze 70-ti % jsou brownfieldy v soukromém vlastnictví, téměř čtvrtina je vlastněna veřejným 

sektorem a zbytek vlastní stát nebo vlastnictví je z nějakého důvodu neznámé, viz následující 

0. Složení vlastníků brownfildů v Moravskoslezském kraji odpovídá celorepublikovému. 

Graf č. 4: Převažující typ vlastnictví brownfildů v Moravskoslezském kraji 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní materiál Moravskoslezského kraje+vlastní výpočty 
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Na Bruntálsku je situace odlišná, i když počet brownfield se blíží 70. Největší brownfield má 

rozlohu 22 ha, celkově brownfield v tomto rozlohově největším okrese MS kraje zaujímají 

0,14% jeho rozlohy. Původní využití bylo převážně zemědělské, nevýrobní a kulturní. 

Okres Frýdek-Místek má malý počet brownfield, za to tři se značnou rozlohou. Původní užití 

bylo vojenské a průmyslové. 

Karvinsko patří k malým okresům, avšak s téměř 60 brownfieldy, které zabírají 1% rozlohy 

okresu. Struktura je dána v závislosti na předchozí těžební a průmyslové činnosti. Okres se 

potýká rovněž se značnými vlivy důlních činností nebo vlivy omezování nebo přerušení 

důlních činností. 

Brownfieldy v okrese Nový Jičín jsou převáženě areály bývalých světově známých podniků, 

které ukončily nebo značně omezily svou činnost. Zanedbatelný podíl, co do rozlohy, 

zaujímají brownfield s bývalou zemědělskou činností. Opava patří k okresům, kde se 

brownfieldy vyskytují sporadicky ve srovnání s ostatními okresy Moravskoslezského kraje. 

Tabulka č. 3: Četnost brownfildů dle rozlohy v Moravskoslezském kraji 

 ≤1 ha 1 to 5 ha 5 to 10 ha 
10 to 50 

ha 

50 to 100 

ha 

over 100 

ha 
Total 

Bruntál 24 35 6 5 0 0 70 

Frýdek - Místek 2 6 0 3 2 1 14 

Karviná 12 25 10 10 1 0 58 

Nový Jičín 10 9 2 2 0 0 23 

Opava 3 3 2 0 0 0 8 

Ostrava 1 29 20 32 0 2 84 

MS kraj celkem 52 107 40 53 3 3 258 

Zdroj: interní materiál Moravskoslezského kraje + vlastní výpočty 
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Graf č. 5: Původní převažující využití brownfildů v MS kraji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní materiál Moravskoslezského kraje+vlastní výpočty 

V Moravskoslezském kraji Lze zaznamenat posun zájmu investorů od greenfieldů 

k brownfieldům. Velcí investoři v nedávné minulosti obsadili nebo pro ně byly přímo 

budované průmyslové zóny na greenfields. Tyto firmy však nutně potřebují pro svou 

produkci navazující činnosti. Ploch určených územním plánem k tomuto účelu je již velmi 

málo, a tak jsou producenti návazných činností nuceni kupovat a budovat na brownfieldech 

v kraji. K tomu ale mohou použít výše popsané operační programy, které investicím na 

brownfield dávají jasnou prioritu. 

Na závěr se podívejme na dva vybrané úspěšně projekty regenerace brownfield 

v Moravskoslezském kraji. 

Rozlohou velký brownfield zvaný Karolina nyní procházející regenerací3 se nachází v samém 
centru města Ostravy. Poloha a rozloha nemá v evropských městech velikosti Ostravy 
obdoby. Všechny pozemky Karoliny byly podrobeny rozsáhlému dekontaminačnímu procesu, 
který stál 1,664 mld CZK, a trval od roku 1997 do prosince 2005. Bylo zapotřebí 
dekontaminovat zeminu, podzemní vody od dehtových látek z výroby koksu a odstranit 
6380 m3 železobetonových základů. Jeho rozloha je 60 ha. V prosinci 2005 byla vyhlášena na 
toto území developerská soutěž na vyhledání zájemce o koupi pozemků na území Karoliny za 
účelem jejich zastavění. A v létě 2007 bylo vydáno územní rozhodnutí pro I. etapu výstavby, 
která započala v létě 2008, která má být dokončena v roce 2010. 

                                            
3 Jáma Karolina je nejstarší ostravskou šachtou. Hloubena byla od roku 1837 původně Sloj sama o 
sobě dosáhla konečné hloubky 550m. Šachta Karolina byla také komunikačně spojena báňskou dráhou 
s později vzniklou koksovnou stejného jména, které po celou dobu své existence dodávala uhlí. 
Koksovna byla založena roku 1858, a od doby svého vzniku se výrazně rozšiřovala (ve třicátých letech 
20. století již obsahovala na 216 pecí). Závod byl určen k výrobě koksu (tedy primárně paliva a 
redukčního činidla do vysoké pece), obsahoval však také briketárnu. Roku 1905 byla při koksovně 
zřízena elektrická ústředna, která dodávala energii mnohým šachtám v okolí. Provoz koksovny byl 
zastaven roku 1964, elektrárna byla zrušena o deset let později. Dvě z provozních budov se zachovaly 
dodnes a jsou chráněnými památkami. 
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Mezi další úspěšnou regeneraci brownfield lze zařadit regeneraci zámku v Ostravě Zábřehu, 

který se nachází uprostřed velkého ostravského sídliště. Stihl ho obdobný osud jako všechny 

brownfield – byl opuštěný a značně zchátralý. První zmínka o této tvrzi je z roku 1529, kdy 

se stává Zábřežská tvrz hlavním sídlem zámožného rytíře Jana ml. z Petřvaldu. Od roku 1652 

Zábřeh přestává být lenním statkem a dostává se natrvalo pod vládu olomoucké kapituly, je 

pak sídlem hospodářské správy. V roce 1921 zámek slouží pro bytové účely, bydlí zde 10 

domácností. Po únoru 1948 v budovách sídlí n.p. Bytostav, závod mechanizace. Od roku 

1989 je zámek několik let neúspěšně nabízen realitními kancelářemi k prodeji. Počátkem 

roku 2005 je zámek koupen panem Petrem Hradilem a panem Erichem Bergmanem a pod 

dohledem památkářů citlivě opraven. Majitelé zvolili zdařilý projekt. Po dvouleté rekonstrukci 

je zámek využíván jako historický hotel, stylový restaurant, domácí pivovar s pivnicí (ten zde 

existoval již v roce 1652), vinárna a obchod s vínem. 

Závěr 

Nebude-li podporováno znovuvyužití brownfildů, bude pokračovat rozvoj na zelené louce a 

s ním i zvyšování regionálních disparit. Následkem toho bude vznik dalších brownfildů a 

existující urbanizované území bude ztrácet své investiční aktivity a svou atraktivnost a 

spirálový efekt bude brzdit další rozvoj území. Nevyužitá území brownfildů nebudou 

generovat daňové příjmy, bude vzrůstat nezaměstnanost a nebude generována spotřební 

daň a daň z přidané hodnoty na tomto území. To také způsobí, že stávající infrastruktura na 

brownfieldech nebude využívána a investice budou ztraceny. To sníží celkovou 

konkurenceschopnost nejen jednotlivých komunit, ale ohrozí služby a výrobu v celé oblasti. 

V národním měřítku to způsobí, že investoři nebudou do těchto oblastí chtít investovat a 

nezaměstnanost a úpadek se může dále prohlubovat. 

Bez porozumění, inventarizace a analýz brownfildů nemůže společnost porozumět problému 

a nemůže připravit aktivní měřítka (politiku), která by mohla vymezit problémy jejich 

brownfildů. 

Nejen ekonomika a ekonomické změny, ale rovněž prostorové normy a celkově způsob života 

společnosti vytvářejí nové brownfieldy. Proto by nové formy aktivit měly být zahrnuty do 

řešení brownfildů. Jen tak bude zajištěna jejich hospodárnost a způsob znovuvyužití 

v postindustriální společnosti, kde je potřeba mnohem méně prostoru pro výrobu, ale 

mnohem více prostoru pro služby, spotřebu a odpočinek. 
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