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Úvod 

Tato publikace je souborem zpráv z praxí, které zpracovali studenti v rámci účasti na praxích 

projektu Partnerství pro české brownfieldy.  

Studenti se těchto praxí účastnili nad rámec svých běžných studijních povinností. Účastnili se 

jich studenti z různých vysokých škol v České republice. Rozsah praxe byl vždy 5 dnů. 

Přičemž tyto dny nemuseli být těsně za sebou.  

Struktura zpráv byla předepsána spíše rámcově než formálně, ale v zásadě platí, že student 

měl jednak uvést kde na praxi byl, co tam dělal a především co se naučil. Pořadí zpráv je 

podle abecedního pořadí příjmení studentů 

Pro každého studenta byla také zpracovaná zpráva od supervizora v dané organizaci, ale tato 

hodnocení nejsou součástí této publikace. 

V této publikaci jsou uvedeny zprávy z praxí, které se konali od června roku 2011 do května 

2012. Za správnost údajů vždy ručí autor zprávy. 
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Identifikace brownfieldů nejvíce ohrožující image města ÚSTÍ 

NAD LABEM a možnosti jejich regenerace 

 

Termín: 21. 11. – 25. 11. 2011 

Jméno studenta: Michal Bajgart,Univerzita Palackého v Olomouci, obor regionální geografie 

Místo praxe: Statutární město Ústí nad Labem 

 

1 .Strategie přístupu k brownfieldům ve statutárním městě Ústí n. L. 

Statutární město Ústí nad Labem, kde jsem měl možnost praxi vykonávat na magistrátě města 

na odboru strategického rozvoje pod vedením Ing. Františka Podrápského a Ing. Marty 

Šaškové aktivně přistupuje a vynakládá nemalé úsilí při hledání řešení pro další využití 

brownfieldů ve městě.  

Statutární město má zpracovanou Strategii přístupu k brownfieldům ve městě, jež si bere za 

cíl snížit plochy brownfieldů do 10 let o 100 ha, což představuje 23% ze současné rozlohy 

brownfieldů. Celková rozloha brownfieldů zabírá 11,7 % zastavěného území města (nad 7 % 

je to u měst již značný problém nutný řešit), přičemž se současnou ekonomickou situací ve 

světě i regionu lze předpokládat další možný úpadek výroby.V rámci strategie byly vytyčeny 

4 priority: právní, finanční, informovanost a kvalita života.K největším brownfieldům na 

území města se řadí 3 lokality: oblast Krásné Březno, Tovární ulice a oblast Střekova. Ve 

všech třech lokalitách se jedná o přístupové lokality do města, kdy návštěvník při příjezdu do 

města může být ovlivněn těmito areály v pohledu na image města.  

Většina brownfieldů pak spadá do soukromého vlastnictví, což městu v přístupu regenerace 

neusnadňuje cestu k řešení. Odbor strategického rozvoje se aktivně snaží oslovovat vlastníky 

brownfieldů a řešit problematiku těchto lokalit (celkem 97 o rozloze 429,5 ha), kdy se aktivně 

pořádají semináře a jednání s vlastníky o možnosti využití brownfieldů. Cílem je spokojenost 

vlastníka brownfieldu, kdy mu daný objekt může přinášet zisky, obyvatelům města 

poskytnout pracovní příležitosti a samotným zapojením nevyužívané plochy do struktury 

města poskytnout nabídku dalšího využití a zapojení do struktury okolního města. Dosáhne se 

také toho, že nevyužívaná plocha ve městě nebude zhoršovat image města a odrazovat 

případné další zájemce a investory. 

Problematiku brownfieldů si uvědomuje široká veřejnost - od vlastníků brownfieldů, vedení a 

správy města i kraje, ale i podnikatelé a obyvatelé města. K výhodám patří většinou dobrá 

poloha, kdy se nabízí využití jejich lokalizace s dobrou vazbou na silniční i železniční 

dopravu a blízká dostupnost do centra. Nevýhodou jsou náklady spojené s přestavbou těchto 

areálů a jejich rozloha, kdy případný investor nemůže areál na dané lokalitě rozšiřovat. Na 

území města se nachází široká nabídka typů a velikostí brownfieldů. S řešením brownfieldů 
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počítá i nově připravovaný územní plán a výhodou je i to, že další plochy pro výstavbu na 

zelené louce na území města se prakticky nenacházejí. Lokalitou, kde jde ještě umístit 

průmyslovou zónu je pak oblast Jižních Předlic v návaznosti na již obsazenou průmyslovou 

zónu (,,greenfield‘‘) Severní Předlice. K úspěšně řešeným brownfieldům lze přiřadit 

dominantu města – areál Větruše, dále proběhla demolice tzv. Sektorového centra, které stálo 

v nedostavěné podobě řadu let v zástavbě poblíž sídliště Severní terasa a areálu 

univerzity(UJEP). Areál je v současnosti ve výstavbě a vzniknou zde tolik potřebná venkovní 

sportoviště s celoročním využitím. K dalším zdařilým realizacím lze řadit areál Severočeské 

Armaturky v oblasti Předlice a také stále se rozvíjející areál v Krásném Březně, kdy fungující 

a prosperující tiskárna umožňuje majiteli řešení a přetvoření přilehlých ploch brownfieldů pro 

sportoviště (badmintonová hala) a dalšímu rozvoji celé oblasti a města. Zmiňované lokality 

jsem měl možnost navštívit a podívat se, jaký je jejich současný stav.  

Zpracován byl také projekt, který řeší oblast nábřeží řeky Labe a je současně také jednou z 

přístupových  oblastí do města. Jedná se o lokalitu Krásné Březno – Neštěmice, která by se 

stala novou reprezentativní čtvrtí města, využívala by potenciál řeky a nábřeží Labe ke 

zkvalitnění života celé této oblasti (viz. obr. 1 a 2). 

 

Obr.1: Studie návrhu lokality Krásné Březno  

 

Obr.2: Studie návrhu lokality Neštěmice (Tonaso) 

Město se také aktivně zapojilo do evropského projektu COBRAMAN, který se zabývá 

revitalizací brownfieldů a dává si za cíl zlepšení dovedností zaměstnanců samospráv, což 
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vede k efektivnějšímu řízení a rozvoji brownfieldů.V rámci projektu odbor strategického 

rozvoje vytvořil také přehled lokalit brownfieldů v podobě databáze mapy města a ploch 

brownfieldů s vytvořením vrstvy GIS (viz. obr. 3). 

Obr. 3: Mapa města s vyznačením brownfieldů využitím vrstvy GIS 

Jedná se o dlouhodobý proces přeměny a revitalizace ploch brownfieldů ve městě, který sahá 

daleko za horizont roku 2015 – což je hranice řešené strategie. Využití by mohlo být 

v některých případech alespoň dočasné, aby nezhoršovalo celkovou image města, dále je 

potřeba řešit brownfieldy v příjezdových lokalitách do města, velké průmyslové brownfieldy 

a oblasti bytových a sociálních brownfieldů. 

2. Téma praxe a jeho plnění 

Tématem, kterým jsem se po dobu praxe zabýval, byla identifikace brownfieldů, jenž nejvíce 

ohrožují image města a možnosti jejich regenerace. 

Mezi vytyčené cíle praxe patřilo: 

 rešerše proběhlých šetření 

 ověření formou průzkumu mezi obyvateli města 

 návrh možností regenerace identifikovaných lokalit 

V rešerši literatury jsem se seznámil s lokalitami, které se řadí mezi brownfieldy, jejich 

rozmístěním na území města a jejich současným stavem. Z dostupné literaturyjsem se zajímal 

o funkci a využití těchto lokalit v minulosti a z dostupných článků z místních novin a tisku 

jsem mohl lépe pochopit situaci, jak jsou dané lokality vnímány a posuzovány dnes. Město je 

ovlivněno také členitým reliéfem, avšak výhodou je jeho dopravní poloha a lokace. Dění ve 

městě je širokou veřejností sledováno a názorově se i shoduje v otázce jednotlivých lokalit.  

Oblast města lze rozdělit na několik částí, z hlediska velikosti a vlivu na image města. Jedná 

se o příjezdové oblasti do města – lokalita Pražské ulice (cukrovar aj.), Neštěmice (Tonaso) a 

oblast Tovární ulice (západní nádraží). Dále je zde lokalita, která je v blízkosti centra i nábřeží 

– Krásné Březno, která skrývá potenciál využití v souladu s řekou. Obecně lze říci, že oblasti 

podél železniční trati a levého břehu řeky Labe lze označit za lokality ohrožující image města 
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a je zde velká koncentrace brownfieldů. Dále k významným plochám brownfieldů řadíme 

oblast areálu Setuza, část areálu Spolchemie a velká část území Předlic. Zde vznikl i 

novodobý brownfield v podobě nedostavěného areálu třídírny zásilek České pošty. Okrajová 

lokalita – Užín skýtá brownfield v podobě tlakové plynárny. Na území sídliště Severní terasa 

se pak revitalizuje brownfield ,,Sektorové centrum‘‘, v jehož sousedství se nachází 

zdevastovaná budova někdejšího hotelu Máj.  

V rámci praxe jsem prováděl anketu mezi obyvateli města, kdy jsem se zajímal o vnímání 

vlivů brownfieldů na image města podle názorů obyvatel. Ve většině případů se dá říci, že 

názorově se odpovědi respondentů jevily jednotně a v souladu i s reálnou situací v oblasti 

brownfieldů a jejich vlivu na image města.  

3. Návrh na řešení vybrané lokality – bývalý cukrovar v lokalitě Pražská ul. 

Ústí nad Labem bylo v minulosti nejvýznamnějším centrem výroby cukru. Většina produkce 

šla na export a lodě vyvezli ročně v dobách největší slávy cukrovarnictví přes 400 tisíc tun 

cukru ročně. Lokace do města Ústí nad Labem nebyla náhodná. Využívalo se lodní přepravy 

cukru na export a blízkost zdroje uhlí splňoval náročné požadavky na energii. Významný 

podíl na výrobě měl i jeden za tří cukrovarů ve městě – areál na Pražské ulici. Vystavěn byl 

v letech 1882 – 1883 a zaměstnával až 550 lidí, jeho sláva však skončila počátkem 30.let 

20.století, v době hospodářské krize.  

Dnes se jedná o areál, jenž je situován mezi řekou Labe a významným silničním tahem 

z města do Prahy – ulicí Pražskou. Celá lokalita ulice Pražské je především zastavěna objekty, 

které dnes již ve většině případů chátrají a neslouží svým účelům. Nevýhodou lokality je i 

nevybudované napojení na parovod, případně plynovod, který by umožnil finančně vhodné 

řešení na vytápění těchto objektů, což by mohlo omezovat potenciál pro jejich nové využití.  

Lokalita má výhodnou polohu z hlediska dopravního, avšak blízkost řeky přináší i riziko 

v podobě zvýšení hladiny řeky a možných záplav. Avšak možnost využití objektů nijak přímo 

neohrožuje. Současný majitel areálu bývalého cukrovaru se snaží najít využití pro tento objekt 

a investuje značné finanční prostředky do jeho revitalizace, avšak výdaje na údržbu a 

zprovoznění chátrajícího areálu v současnosti převyšují možnosti financování tohoto objektu. 

Problematickým se zdá také budoucí využití tohoto areálu, kdy by v budoucnu investice měly 

směřovat k rozvoji tohoto objektu za cíleným využitím. Ideálním se jeví stav, kdy by si 

dokázal objekt na svůj provoz vydělat a navrátit majiteli i vložené finance na rekonstrukci.  

Při osobní návštěvě se objevil také problém, který spočíval v zahrnutí areálu mezi území, jenž 

mají být podle územního plánu řešena pro výstavbu komunikací a tunelů přes město. Naštěstí 

se tato situace zdá být jen dočasnou a krátkodobou a v příštím roce by tento areál již neměl 

být v ÚP takto označen. Výhodou je i to, že areál není kontaminován a nenese stopu zátěže, 

jelikož předešlá využití nijak nezpůsobila znehodnocení areálu. V roce 2005 byla zpracována 

studie, jenž velkolepě navrhovala přestavbu celého areálu na polyfunkční obchodní centrum 

s vyhlídkovou kavárnou, avšak tento projekt nebyl realizován z finančních důvodů.  
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V podstatě celá lokalita Pražské ulice si zaslouží pozornost a celkové koncepční řešení. 

Obyvatelé města dojíždějí do ostatních měst, a hlavně tedy do Prahy za kulturou, vyžitím a 

sportem, přičemž jak už napovídá název – Pražská ulice, mohla by město tato lokalita 

prezentovat tímto typem využití, za kterým musí obyvatelé dojíždět. Objekty po levé straně 

ulice (při příjezdu do města) by mohli sloužit jako záchytná parkoviště, skladové prostory 

apod. s možností do budoucna postupného napojování na tradiční i alternativní dopravu po 

městě. Areály mezi silnicí a řekou by sloužili kulturně-společenskému vyžití (kluby, pořádání 

koncertů, alternativní představení) drobné výrobě místních podnikatelů a prodeji (výroba pro 

místní trh produktů, které ve městě chybí a také výrobků orientujících se na turismus). 

Vzniklo by zde chybějící zázemí pro turisty, kde by jim tato lokalita sloužila jako centrum 

vyžití a byla výchozím bodem návštěv města i ústeckého kraje. Jelikož se tato lokalita nachází 

v blízkosti centra města, hlavního nádraží i řeky, mohl by se návštěvník z této výhodné 

polohy získat řadu výhod. Blízkým napojením na město i systém dopravy by se dostal do 

centra i turisticky zajímavých lokalit města a celého kraje. Našel by zde ubytování ve formě 

malometrážních kójových pokojů na krátkodobé ubytování, přičemž by nechybělo i zázemí 

pro sportovní vyžití a stravování. V lokalitě by našel vyžití v podobě kulturního vyžití a měl 

by možnost koupit výrobky zdejších podnikatelů a podpořit tak místní trh.  

Realizace takového typu by však za současných možností byla obtížná, a předcházelo by jí 

několik fází, přičemž tou prvotní je najít zájemce, kteří by zde využili prostory pro účely 

skladů a podobného využití tak, aby areály mohli být v první fázi zajištěny k nějaké funkci a 

přinesli vlastníkům nějaké finanční prostředky. Tím by i postupně ztrácely svou nevzhlednou 

tvář a mohli by umožnit směřování využití k navrhovanému řešení. 

4. Závěrečné zhodnocení  

Závěrem mohu říci, že tento týden strávený na praxi byl pro mě velice přínosným a 

užitečným, kdy jsem získal odpovědi na řadu otázek, které jsem si zprvu pokládal a ukázala 

mi praxe i pohled na problematiku brownfieldů spojenou s image města z několika pohledů. 

Zjevným problémem se ve městě ukázala nedostatečná komunikace mezi obyvateli, vlastníky 

brownfieldů a městem. Přitom komunikace a předávání názorů a vytváření města podle potřeb 

jeho obyvatel je zásadní pro jeho další rozvoj a dobrá spolupráce ve městě je i součástí image 

města. Politické vedení města má u obyvatel i podnikatelů a vlastníků brownfieldů nepříliš 

dobré hodnocení a je pak přenášeno a spojováno i s odborem, který se snaží problematiku 

brownfieldů řešit. Do budoucna se proto jeví za důležitý cíl zlepšit image vedení města a 

vztahů k veřejnosti a komunikaci s ní. 

Celkovou image města by podpořilo i zapojení obyvatel do dění ve městě a i do nějakého 

konkrétního projektu, což by přineslo možnost více komunikovat mezi zúčastněnými 

stranami, získat lepší vztah obyvatel k městu a podílení se na jeho utváření a zároveň by 

přineslo pro město pozitivní image, kterou by se prezentovalo na venek. 

Svým kolegům studentům na praxi bych doporučil aktivní přístup, kdy se co nejvíce seznámí 

s prostředím města, jeho problémy a všemi dostupnými prostředky získat informace o dění ve 

městě a brownfieldech. I to co se může zdát zřetelným pro image města a jeho rozvoj, se po 
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dalším prozkoumání a zjištění může jevit zcela odlišně. Součástí je i poznání města jako celku 

a zamyšlení se pak podle rozptýlení ploch brownfieldů na přístupu k jejich řešení podle 

rozptýlení ve městě v jednotlivých lokalitách. Pohled na problematiku také usnadní získání 

názorů z více stran a také osobní komunikace a návštěva lokalit. 

Město Ústí nad Labem se pro mě stává symbolem, kde je další rozvoj předmětem spolupráce 

ale také městem s řadou možností a potenciálem pro rozvoj, který je možný v dlouhodobém 

horizontu a zaměření by mělo spočívat na využití turismu, výroby místních podnikatelů a 

zlepšení kvality života ve městě. 

Chtěl bych poděkovat Ing. Martě Šaškové a Ing. Františkovi Podrápskému za velice ochotné a 

vstřícné jednání na praxi a za předání tolika informací a zkušeností, kdy spolupráce s nimi 

byla velice příjemnou a přínosnou zkušeností pro rozšíření mých osobních zkušeností a 

poznatků. 

 

Použité zdroje: 

 

Bergatt - Jackson, J. (2010): Strategie přístupu k brownfields ve statutárním městě Ústí nad 

Labem. Praha. IURS.59 s. 

Krsek, M. (2007): Šedesát ústeckých NEJ. Ústí nad Labem. FKK Company. 117 s. 

Statutární město Ústí nad Labem [ online ]. 2011 [ cit. 2011-11-25 ]. Oficiální stránky 

Statutární město Ústí nad Labem. URL <http://www.usti-nad-labem.cz/cz/ostatni/rychla-

orientace/mapy-mesta-usti-nad-labem.html>. 

Statutární město Ústí nad Labem [ online ]. 2011 [ cit. 2011-11-25 ]. Oficiální stránky 

Statutární město Ústí nad Labem. URL <http://mapy.mag-

ul.cz/uzemni_plany_obce/default.aspx>. 

Ústí n. L. – Aussig [ online ]. 2011 [ cit. 2011-11-24 ]. Ústí –Aussig, architektura na severu 

čech. URL <http://www.usti-aussig.net/stavby/karta/nazev/211-urbanisticka-studie-

revitalizace-krasneho-brezna-a-nestemic>. 
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Brownfields v Moravskoslezském kraji  
 

Termín: 7. 2. 2012  - 6. 3. 2012 

Jméno studenta: Lucie Božková, Ostravská univerzita v Ostravě, Katedra sociální geografie a 

regionálního rozvoje  

Místo praxe: Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 

1. Úvod praxe 

Ve dnech od 7. 2. 2012 do 6. 3. 2012 jsem měla možnost se zúčastnit odborné praxe v rámci 

projektu „Partnerství pro české brownfieldy“ realizovaném VŠB – TU Ostrava, Fakultou 

stavební. Praxi jsem absolvovala ve  společnosti - Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 

- organizaci, která sídlí v Ostravě a je vlastněna Moravskoslezským krajem. Byla založena 

v květnu 1993 jako první rozvojová agentura v České republice za účelem rozvoje regionu.  

V rámci své činnosti se zaměřuje na strategické plánování, řízení inovačního systému 

Moravskoslezského kraje, podporu klastrů, zlepšení podnikatelského prostředí v kraji 

podporou rozvoje podnikatelských nemovitostí (databáze nevyužívaných, deprivovaných 

území – brownfields), podporou investičních příležitostí, zpracováním žádosti o dotace ze 

Strukturálních fondů. Poskytuje vysoce kvalitní služby v oblasti podpory vzdělávání 

odborných pracovníků malých a středních podniků a v oblasti motivace žáků ke studiu 

technických oborů. Pořádá rovněž různé konference, workshopy a semináře v oblasti 

cestovního ruchu za účelem propagace MSK. „Veškerou svou činnost zaměřuje ve prospěch 

kraje, jeho obyvatel, ekonomických subjektů a institucí.“
1
 

2. Teoretické vstupy pro praxi 

Cílem mé praxe bylo seznámit se s praktickou stránkou regionálního rozvoje, s jehož teorií se 

setkávám během svého studia. V průběhu praxe jsem se podílela na zpracování informací o 

venkovských a městských brownfieldech. 

Pro uvedení do problematiky se seznámíme s teorií, konkrétně s pojmem brownfield. Zcela 

jednoznačná definice toho, co je a co není brownfield, však neexistuje. Nejlépe je popsán 

těmito slovy - „opuštěné či nevyužívané území, které je oproti zeleným plochám postiženo 

vlivem předchozího využívání (ekologická a jiná rizika), a které vyžaduje zvláštní péči při jeho 

regeneraci.“
2
 Mezi tato území řadíme např. areály průmyslových podniků, areály dolů, 

odkaliště, skládky průmyslových odpadů, chemické skládky, důlní a průmyslové odvaly, 

skládky tuhých komunálních odpadů a zeminy, opuštěné areály bývalých zemědělských 

družstev, opuštěné historické a vojenské areály atd. 

                                                 
1
 http://arr.cz/cs/profil-firmy 

2
 http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/brownfields.html 
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Brownfieldy v sobě skrývají obrovský potenciál, který by měl být využit. Vlivem využívání 

spíše greenfieldů než-li brownfieldů pro podnikání však narůstá počet těchto nevyužitých 

ploch, proto dochází k podpoře investic do těchto území. Tato problematika je také součástí 

Programu rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje (PRK) pro období 2006 až 

2008. Národní databáze brownfieldů eviduje tyto areály na území celé ČR.  

3. Popis konkrétních prací 

Během svého působení na praxi v Agentuře pro regionální rozvoj, a.s. jsem se zabývala, pod 

dohledem supervizora Ing. Simony Maléřové, brownfieldy nacházejícími se na venkově a 

následně i ve městě. Mým hlavním úkolem bylo vyhledat podklady pro připravovanou 

konferenci o venkovských brownfieldech s názvem „Brownfields na venkově 

v Moravskoslezském kraji 2012“. Zjišťovala jsem základní údaje o realizovaných projektech 

na venkově v Moravskoslezském kraji, které by mohly být prezentovány na budoucí 

konferenci. Na základě získaných informací byly následně vybrány a osloveny organizace 

úspěšně regenerovaných zón.  

V té době, mimo jiné, Agentura pro regionální rozvoj, a.s. zpracovávala i studii brownfields 

projektů podpořených Moravskoslezským krajem v podobě investiční dotace na 

předprojektovou a projektovou přípravu brownfields. Podílela jsem se na získávání podkladů 

jako např. doba realizace, původní využití, současné využití, náklady, apod. a také na 

zpracování fotodokumentace. 

Venkovská průmyslová zóna – Třanovice, revitalizace zemědělského areálu 

Zajímavým projektem bylo zřízení venkovské průmyslové zóny v Třanovicích, obci 

nacházející se poblíž Frýdku – Místku. Jednalo se o zemědělský areál (bývalé sídlo 

společnosti Tranagro, a. s.), který už nesloužil svému účelu. Bylo z něj tedy vybudováno 

podnikatelské centrum. 

S revitalizací tohoto areálu byla spjata firma Třanovice služby, o. p. s., která byla založena 

v květnu v roce 1999. Samotná realizace proběhla v letech 2000 – 2009. Byla dobrým 

příkladem spolupráce státních institucí s obcí a spolupráce podnikatelů a orgánů veřejné 

správy, zejména představitelů obce. 

Projekt byl financován z předstupních fondů Evropské unie (SAPARD, PHARE), ale i z 

národních dotačních programů. Obec se taky finančně zapojila prostřednictvím Třanovice 

služby a pomáhala získat dotace některým podnikatelským subjektům – buďto na nákup 

nemovitostí anebo i na jejich rekonstrukci. Investice obce činily 132 mil. Kč., z toho dotace ze 

státních fondů a předvstupních fondů EU se pohybovaly ve výši 102 mil. Kč.  
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Celkem v podnikatelském inkubátoru bylo vytvořeno cca 450 pracovních míst a sídlí zde 

kolem 30 firem s pestrou škálou zaměření na různé služby (kompletní tiskový servis, 

projekční a inženýrská činnost, stravovací zařízení, truhlářství, kadeřnictví, praktický lékař, 

veterinární činnost apod.). Nachází se tady i Škola obnovy venkova Třanovice zabývající se 

rozvojem venkova a vzděláváním a mnoho dalších subjektů. 

Obr. 1 Změny v průmyslové zóně Třanovice 

 

Rekonstrukce kulturní památky „Vošárna“ na Společenské centrum obce 

Raduň 

Dalším úspěšně zrekonstruovaným venkovským 

brownfieldem byl barokní objekt Vošárny, bývalé sušárny a 

prádelny původně sloužící pro zámecké panstvo. 

V posledních 10 letech se nacházela v takovém havarijním 

stavu, že byla zapsána Národním památkovým ústavem na 

seznam nejohroženějších kulturních památek ČR. Za účelem 

záchrany památky tedy vzniklo občanské sdružení Vošárna.  

V roce 2008 se podařilo vybudovat nový krov (300 tis. Kč) a v roce 2009 pokrýt střechu 

břidlicí (500 tis. Kč) pomocí příspěvku z Havarijního fondu Ministerstva kultury. S kompletní 

Obr. 2 Vošárna před rekonstrukcí 
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přestavbou se začalo v březnu 2010 a byla dokončena v říjnu 2011. Celkové náklady na 

rekonstrukci činily 5,8 mil. Kč. Dotace z Regionálního operačního programu 

Moravskoslezsko pokryla 5,3 mil. Kč. Zbylé peníze poskytl nositel projektu občanské 

sdružení KST Slezan Opava.  

   

 

Památka prošla komplexní proměnou s tím, že byly zachovány valené a pruské klenby, 

dřevěné stropy i venkovní vzhled objektu. Poskytne zázemí pro kulturní a zájmovou činnost 

(komorní koncerty, dětské besídky, jednání obecních spolků apod.) ale i sportovní aktivity. V 

přízemí objektu se nachází několik kluboven s kuchyňkou, v prvním patře tzv. velká klubovna 

pro víceúčelové vyžití. Pořízení vybavení a techniky je také součástí projektu. 

Společenské centrum mohou využívat i občané sousední obce Vršovice. 

 

4. Závěrečné zhodnocení  

Absolvovaná praxe mi pomohla alespoň z části nahlédnout do aktuálního dění regionálního 

rozvoje v oblasti regenerace brownfieldů a utvořit si tak představu o tom, čím bych se 

v budoucnu mohla zabývat.  

Všichni zaměstnanci Agentury pro regionální rozvoj ke mně přistupovali s ochotou a 

vstřícností, což také ovlivnilo můj celkový dojem. Účast na praxi byla pro mne přínosem a 

doporučuji vřele všem studentům využít možnosti zapojit se do podobného projektu, který jim 

určitě zpestří studium. Celkově jsem byla tedy s průběhem praxe velmi spokojena.  

Zdroje: 

1) Agentura pro regionální rozvoj, [online 2012-03-17]. Dostupné z: < http://arr.cz/ >. 

2) Brownfields, [online 2012-03-17]. Dostupné z: <http://podnikatel.kr-

moravskoslezsky.cz/brownfields.html>. 

3) Iniciační centrum udržitelného rozvoje. Škola obnovy venkova v Třanovicích, [online 

2012-04-03]. Dostupné z: < http://sov.tranovice.org/dokumenty%5B1430%5D-%5Bcz%5D-

revitalizace-brownfields>. 

Obr. 2 Vošárna po rekonstrukcí 
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4) Regionální rada Moravskoslezsko. Z raduňské Vošárny bude společenské centrum. [online 

2012-04-03]. Dostupné z: <http://www.rr-moravskoslezsko.cz/realizuji-projekt/z-radunske-

vosarny-bude-spolecenske-centrum>. 

Zdroje obrázků: 

1) Změny v průmyslové zóně Třanovice. Dostupné z: 

<http://tranovice.cz/dokumenty%5B248%5D-%5Bcz%5D-fotogalerie-stranka=2>. 

2) Vošárna po rekonstrukci. 

Dostupné z: < http://vosarna.webnode.cz/fotogalerie/ >. 

 

http://tranovice.cz/dokumenty%5B248%5D-%5Bcz%5D-fotogalerie-stranka=2
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Účast na projektech společnosti MS architekti 
 

Termín: 16. 4. - 20. 4. 2012  

Jméno studenta: Martin Budina, VŠB – Technická univerzita Ostrava, obor Městské 

stavitelství a inženýrství  

Místo praxe: ateliér MS architekti, Praha 

1. Základní informace 

1.1. Úvod 

V rámci výuky předmětu Regenerace průmyslových staveb pod vedením Ing. Rostislava 

Walicy, Ph.D. se k naší studijní skupině na katedře Městského inženýrství dostala informace o 

možnosti absolvování praxe u vybraných firem v oblasti stavebnictví. Ze seznamu firem mne 

zaujal pražský architektonický ateliér MS architekti a po ujištění o volných kapacitách pro 

absolvování praxe jsem do tohoto ateliéru poslal životopis a ukázku mých prací – podmínka 

ateliéru MS architekti pro absolvování praxe. Následně proběhla krátká e-mailová 

korespondence s majitelem ateliéru Ing. arch. Michalem Šourkem, který mou praxi potvrdil a 

přidělil mi supervizora, zaměstnance firmy, Ing. arch. Milana Ševčíka.V období od 16. 4. - 

20. 4. 2012 jsem tedy absolvoval praxi u pražského ateliéru MS architekti.  

1.2. MS architekti 

Ateliér MS architekti je členem platformy MS Group, která spadá pod MS Holding, a.s. 

Společnost je na trhu cca 20 let a postupem času se stává její zájmový záběr čím dál širší (viz 

Obr. 1) 

KP – Komunikační platforma – Je nástrojem MS Holding, a.s. pro jeho prezentaci odborné 

ale i laické veřejnosti. Základem Komunikační platformy je Stavební fórum, které je aktivní 

především ve dvou oblastech. Zaprvé to je publikace internetového časopisu Stavební fórum 

(www.stavebni-forum.cz), který denně informuje o novinkách a zajímavostech ze světa 

developmentu, architektury, stavitelství a designu a mj. mapuje legislativní a daňovou politiku 

těchto oborů. Druhou funkcí Stavebního fóra je pořádání odborných seminářů a konferencí 

převážně v Praze, ale i v jiných krajských městech (Ostrava apod.) 

Envi A - Envi A je obecně prospěšná společnost, jejíž činnost se dělí do dvou oblastí. První je 

podpora vzdělávání a výchovy různě znevýhodněných dětí, především sociálně a kulturně 

znevýhodněných. Druhá oblast je podpora environmentálně vyspělé výstavby a s ní spojená 

konferenční činnost. V rámci platformy Envi A mají zaměstnanci firmy zpracovat projekt na 

zadané téma. Tyto projekty jsou dlouhodobé (až 2 roky) a vedou k soustavnému vzdělávání 

zaměstnanců především s ohledem na schopnost aplikovat nově poznané formy do běžné 

praxe. Hlavním cílem Envi A je (především do budoucna) schopnost návrhu environmentálně 

vyspělých staveb. 
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AA – Je zkratka pro Architektonický ateliér, který sestává ze dvou společností, a to MS 

architekti s.r.o. (sídlo v Praze) a MS architektura a design s.r.o. (sídlo v Ostravě). Dá se říci, 

že AA tvoří hlavní jádro platformy MS Group. Oba ateliéry, ať už v Praze či v Ostravě, jsou 

certifikovány ISO 9001:2008. 

DE – Značí přípravu a realizaci developerských projektů spol. MS Group. V současnosti je to 

především developerský projekt Zahrada v Lysé nad Labem (www.zahradatojezivot.cz). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Organizační struktura MS Group 
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2. Teoretické vstupy pro praxi 

Hlavní náplní praxe byla účast na zpracování finální dokumentace, prezentace finální studie, 

kontrolní den projektu a předání kontrolního paréstudie zemědělské usedlosti Oblík (viz 

Kapitola 3.1). Projektový manažer tohoto projektu byl můj supervizor Ing. arch. Milan 

Ševčík. 

Samostatným úkolem v průběhu stáže pak bylo zpracování návrhu interiéru obývacího pokoje 

na základě voucheru, který MS architekti nabízí svým zákazníkům jako jednu z forem svých 

služeb (viz Kapitola 3.2). Voucher jsem zpracovával pod vedením Ing. arch. Milana Ševčíka. 

3. Popis konkrétních prací 

3.1 Oblík 

Jedná se o zemědělskou usedlost z konce 18. Století severně od Loun. Historicky náležela 

k lounskému klášteru a jednalo se je o jeho hospodářské zázemí. Statek má čtvercový tvar a 

skládá se ze 7 budov. Budovy byly postaveny v rozdílných obdobích a z toho vyplývá i jejich 

architektonické i konstrukční řešení. Počátkem 20. Století byl statek v soukromých rukách. 

Majitelé zde hospodařili tradičním způsobem s širokým mixem hospodářských zvířat (skot, 

ovce, prasata, drůbež). Po roce 1948 byl statek zabaven a éra JZD objekty i okolní polnosti a 

budovy zcela zničila. Po roce 1989 zemědělská činnost upadla a statek přestal fungovat.  

Před dvěma roky statek koupil současný majitel s vizí částečné obnovy a konverzí objektů 

v agroturistické centrum. Marketingový plán uvažuje s rozšířením. V současné době je 

usedlost Oblík i okolní budovy brownfieldem, který čeká na moderní konverzi v souladu 

s historickými hodnotami. Je nutné uvažovat s CHKO České středohoří, protože lokalita se 

nachází v těsné blízkosti I. zóny ochrany. Nový provoz počítající převážně s chovem ovcí se 

nachází v nově navržených objektech. Původní chlévy a stodoly budou přebudovány na 

budovy potravinářské výroby, zrárny sýra, dojírny, stáje pro koně, dílny, penzion a halu 

s bazénem. Dá  se předpokládat, že změny funkcí a nové provozní a normové požadavky 

vyvolají mnohé problémy, které jsou již nyní řešeny.   

V týdnu mé praxe jsem se účastnil všech finálních kontrolních dnů a prezentací, ať již na 

firemní půdě (prezentace před vedením firmy a kolegiem), nebo přímo před investorem, kde 

proběhla finální prezentace celé studie ve variantním řešení, byla vybrána a odsouhlašena 

konečná varianta a celá studie byla předána.  

Pozn. S ohledem na přání klienta o prozatímním neprezentování projektu není možné blíže 

studii specifikovat. 

 

3.2 Voucher – interiér 

Zadáním byl návrh interiéru v rodinném domě manželů Svárovských. Jednalo se o 

společenskou místnost (obývací pokoj) s čtvercovým půdorysem 5,5 x 5,5 m. Klientka sepsala 
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své požadavky (TV, zachovat stávající křesla, krb apod.) a následně byly zpracovány 2 

dispoziční varianty, které jsem po konzultaci s Ing. arch. Milanem Ševčíkem prezentoval na 

tzv. architektonické prezentaci v rámci firemní struktury. Po námitkách z kolegia byly návrhy 

upraveny a doplněny o třetí variantní řešení. Tyto 3 varianty jsem poté pod dohledem mého 

supervizora prezentoval před klientkou. Následně byl návrh interiéru manželům Svárovským 

odeslán v elektronické podobě. 

 

Obr. 2 – Vizualizace interiéru manželů Svárovských 

4. Závěrečné zhodnocení  

K mému překvapení je skupina MS Group opravdu velkou společností s širokým záběrem 

zájmů oborových i mimooborových, což dokazuje především platforma Envi A a Stavební 

fórum. Ateliér funguje pod systémem QMS (Quality Manager System), který zaručuje získání 

certifikace ISO 9001:2008. S ohledem na tuto skutečnost jsou na firemním intranetu 

zveřejněny pracovní postupy, formuláře, protokoly a checklisty, které musí každý 

zaměstnanec pro danou zakázku dodržovat a evidovat v systému. To zaručuje vysokou 

efektivnost práce a snadnou dohledatelnost na firemní síti pro všechny spoluzúčastněné. 

Důležité je především dodržování základních zásad CAD rýsování (vše rýsovat v metrech, 

dodržovat názvy hladin atp.) a to především z důvodu spolupodílení několika lidí na jednom 

projektu. Danou zakázku pak vede projektový manažer, který přerozděluje práci, vyřizuje 

potřebnou firemní administrativu, která je s projektem spojená, jedná s klientem a 

v neposlední řadě za projekt odpovídá.  

Velmi oceňuji firemní kulturu a atmosféru, která se zdála být uvolněná a přátelská, byť 

zaměstnanci ateliéru participují na velkých projektech a jejich pracovní nasazení je vysoké. 

Praxe byla pro mě přínosem a rád bych tímto poděkoval svému supervizorovi praxe Ing. arch. 

Milanu Ševčíkovi za trpělivý a vlídný přístup k mé stáži. 
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Mapa Brownfieldů na území města Ostravy pro rok 2011-2015, 

analýza vybraných brownfiedů na území města Ostravy 
 

Termín praxe: 24. 11. - 9. 12. 2011 

Jméno studenta: Monika Ciencialová, VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, obor Městské 

stavitelství a inženýrství  

Místo praxe: Statutární město Ostrava 

1. Místo vykonávání praxe 

Svou odbornou praxi jsem vykonávala na Magistrátu města Ostravy na odboru ekonomického 

rozvoje, v oddělení strategických projektů města. Mezi jednotlivé úkoly tohoto oddělení patří: 

 navrhuje a rozvíjí projekty a strategické cíle zaměřené na ekonomický rozvoj města a 

je koordinátorem pracovních týmů, které se podílí na jejich 

realizaci,  

 zpracovává analytické materiály k rozvojovým projektům města jako podklad pro 

rozhodování o dalším strategickém postupu města,  

 zajišťuje zpracování průzkumů, rozborů, podkladů a studií proveditelnosti pro 

přípravu a realizaci strategických projektů města,  

 vede a koordinuje práci projektových týmů a všech subjektů, zapojených do přípravy a 

realizace strategických projektů města,  

 odpovídá za realizaci strategických projektů města podle schváleného finančního a 

časového plánu,  

 jedná s investory, kteří mají zájem o účast na strategických projektech města , 

 podílí se na zpracování podkladů, informačních a propagačních materiálů města, které 

mají vztah ke strategickým projektům města, 

 koordinuje přípravu průmyslových zón a rozvojových lokalit v majetku statutárního 

města Ostrava (charakteru greenfields i brownfields). 

V současné době oddělení strategických projektů města zpracovává oblast sociálního 

brownfieldu v Hrušově, který je v současnosti ve fázi zpracované dokumentace pro územní 

rozhodnutí. V této době rovněž dochází k získávání vyjádření k projektu ze stran dotčených 

správních orgánů. Zmíněná oblast řešeného brownfieldu se nachází v Hrušově za železniční 

tratí, hned vedle areálu bývalé chemičky Hrušov. Tato oblast byla v minulosti využívána pro 

bydlení. Zdejší domky však byly v roce 1997 natolik poničeny povodní, že již nebyly 

opraveny. Územní plán města byl v této oblasti změněn z obytné zóny na oblast určenou pro 
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lehký průmysl a sklady, proto by také měly být v budoucnu zchátralé obytné budovy 

nahrazeny stavbami pro administrativu a lehký průmysl. V dubnu 2010 rozhodlo ostravské 

zastupitelstvo o vykoupení cca 1 000 m² od soukromých vlastníků. Navázalo tak na výkupy, 

které se realizují posledních deset let. Cílem města je získat ucelenou plochu, kterou pak 

nabídne investorům. V dubnu 2010 tak Ostrava vlastní 51 % území. Dalších 6 % vlastní Lesy 

České republiky, které projevily ochotu území bezúplatně převést. Zbylou část území drží 

soukromí vlastníci. 

Pro ochranu této části města se magistrát rozhodl využít materiálů z blízké haldy a navýšit 

terén o tři metry a tímto zásahem tak v budoucnu zabránit poničení nové výstavby případnou 

povodní. V této části ponechávám informace stážistky Ivony Komárové, která se 

problematikou zabývala v období své stáže v r. 2011. 

 

 

Obr. 1 – Územní plán sociálního brownfieldu Hrušov 

2. Cíl odborné praxe 

Cílem mé praxe na Magistrátu města Ostravy bylo ověření aktuálního stavu projektu 

Rozvojová zóna Hrušov. Dále bylo cílem mé stáže spolupracovat na aktualizaci informací 

týkajících se brownfieldů na území města s Martinou Štěpáníkovou. Za tímto účelem jsme 

obdržely podkladové mapy brownfields z období 2005 a 2010, kde byly uvedeny všechny 

brownfieldy na území města Ostravy. Dalším získaným podkladem pro mou práci byl soubor 

Microsoft Office Excel, který obsahoval tabulku se soupisem všech známých brownfieldů 

k datu 1.9.2011 (soubor obsahoval také informace o jejich označení a výpisy parcel, ze 

kterých se jednotlivé brownfields  skládají). 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/2010
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lesy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lesy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
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3. Popis průběhu praxe 

Po příchodu na magistrát jsem byla seznámena s bezpečností práce a poté jsem nastoupila na 

své pracoviště, kde mne pan Ing. Martin Hiltavský a Mgr. Aneta Novotná seznámili 

s podklady, které již na dřívější praxi vypracovala studentka Ivona Komárová. Předali mi 

mapu brownfields z roku 2010, tabulku v Excelu se seznamem brownfieldů a informacemi, 

které je blíže specifikují. Dále jsme obdrželi seznam od doc. Ing. Barbary Vojvodíkové, Ph.D. 

Všechny tyto údaje bylo nezbytné scelit v jeden souhrnný dokument. Na tomto úkolu jsem 

spolupracovala společně s Martinou Štěpáníkovou. 

Druhým stěžejním prvkem mé praxe bylo doplnění informací k lokalitám: Stará skládka 

odpadů MCHZ Hrušov, Urxovy Závody a lokalita Důl Rudý říjen. Tyto informace z důvodu 

své povahy nebudou dále prezentovány v rámci projektu.   

Jedním z úkolů bylo také vytvoření návrhu plakátu uvádějícího informace o problematice 

brownfieldů na území SMO, na tomto úkolu jsem rovněž spolupracovala Martinou  

Štěpáníkovou.  

4. Závěrečné hodnocení 

Odborná praxe, kterou jsem vykonávala na Magistrátu města Ostravy, na odboru 

ekonomického rozvoje pro mne byla velice přínosná a dozvěděla jsem se podrobnější 

informace o projektu Brownfield. Než  jsem  absolvoval tuto praxi,neměla jsem  dostatek 

informací co tento projekt  obnáší. Podle mě  je  více takových  občan,kteří to  také neví  což 

je  škoda. Je to  velmi zajímavý projekt na využití těchto lokalit.  

Celou svou praxi hodnotím kladně praxe pro mne byla velice přínosná. Zkusila jsem si jaké to 

je pracovat v kolektivu a určitě si z této praxe vezmu něco do budoucna. Na této praxi jsem 

také zjistila jak důležité je mít skvělý pracovní tým. Praxe byla pro mě přínosem a doufám, že 

rovněž dobrou investicí do budoucna. Přístup Ing. Martina Hiltavského a Mgr. Anety Novotné 

byl skvělý, kdykoliv jsem se na ně mohla obrátit se svými dotazy nebo požádat je o radu. 

Vždy se mi snažili jak nejvíc pomoci a zároveň mi také dali rady jak nejlépe zpracovat zadaný 

úkol náplně mé praxe. Chtěla bych jim také tímto poděkovat za spolupráci a za veškerou 

pomoc. 

 

 Zdroje 

 www.cuzk.cz 

Územní plán města Ostravy 

Studie kontaminovaných a potencionálně kontaminovaných ploch na území města Ostravy 

 

http://www.cuzk.cz/
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Regenerace brownfields – stáž na Úřadu Regionální rady 
 

Termín praxe: 15. 9. – 4. 10. 2011 

Jméno studenta: Stanislav Endel, VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, katedra Městského 

inženýrství a stavitelství  

Místo praxe: Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti – Moravskoslezsko 

 

1. Úvod 

Praxe probíhala ve dnech 15. 9. – 4. 10. 2011 na Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko se 

sídlem Na Jízdárně 2824/2, Moravská Ostrava. Hlavními konzultanty byli ing. Daniel 

Foltýnek a ing. Radek Březina. 

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko je organizací zřízenou na základě 

zákona 248/2000 Sb. (dále je Zákon). Rada působí jako řídící orgán regionálního operačního 

programu Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko). Jejím hlavním úkolem je přijímat  

a následně přerozdělovat peníze z evropských strukturálních fondů a českých veřejných 

zdrojů tak, aby z realizovaných projektů měli občané Moravskoslezského kraje co největší 

užitek. Financování projektů je realizováno pomocí výzev (viz dále), které Rada průběžně 

uveřejňuje a na jejichž základě následně zájemci zašlou své žádosti o dotaci, které jsou 

následně podrobeny důkladné analýze na základě přesných hodnotících kritérií (viz dále). 

Mezi nejúspěšnější projekty jsou pak rozděleny přidělené finanční prostředky. Rada pak dále 

odpovídá za efektivní využití poskytnutých prostředků a samozřejmě provádí i zpětnou 

kontrolu realizovaných projektů. 

 

Orgány regionální rady (jsou stanoveny Zákonem): 

 

Výbor Regionální rady 

Rozhoduje o vyhlašování výzev a o jejich podmínkách. Dále rozhoduje o rozpočtu  

a volí předsedu a místopředsedy Rady. 

Předseda Regionální rady 

Zastupuje radu navenek. Současným předsedou RR Moravskoslezsko je hejtman kraje 

Jaroslav Palas. 

Úřad Regionální rady 
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Je výkonným orgánem Rady, zabezpečuje všechny úkoly Rady s výjimkou úkolů svěřených 

Výboru a předsedovi. 

 

Pro zvýšení efektivity je ROP Moravskoslezsko rozčleněno do čtyř prioritních os: 

 

Regionální infrastruktura a dostupnost 

Do této osy spadá zejména oblast rozvoje regionální silniční infrastruktury, rozvoj  

a dostupnost letiště Leoše Janáčka v Ostravě, rozvoj dopravní obslužnosti v MS kraji a 

infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizové řízení. 

Podpora prosperity regionu 

Tato osa se zabývá hlavně infrastrukturou veřejných služeb, rozvojem cestovního ruchu, 

podporou využívání brownfields a marketingem regionu. 

Rozvoj měst 

Do působnosti této osy patří rozvojové póly regionu a subregionální centra 

Rozvoj venkova 
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Obr 1. Organizační schéma Úřadu Regionální rady [zdroj: www.rr-moravskoslezsko.cz] 

 

Výzvy 

Každá výzva má přesně specifikované náležitosti. Výzva vždy obsahuje: 

 Prioritní osu a oblast podpory, které se výzva týká, hlavní cíle prioritní osy 

 Popis aktivit, které mohou být podpořeny 

 Okruh žadatelů, kteří mohou o příspěvek požádat 

 Celkovou finanční alokaci výzvy 

 Minimální a maximální výši dotace 

 Místo realizace projektů 

 Další informace (doba trvání výzvy, náležitosti projektů, kriteria pro poskytnutí 

dotace) 
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Hodnotící kriteria 

Kriteria jsou rozdělena do několika skupin a podskupin, přičemž každé podskupině je 

přiřazena důležitost (procentuální podíl na celkovém hodnocení). Každá nejnižší podskupina 

je ohodnocena celkem 100 body, které se v každé podskupině rozdělují přesně stanoveným 

způsobem. Body jsou pak přiznávány na základě jasně stanovených pravidel.  

Následující přehled zachycuje všechna hodnotící kriteria při hodnocení projektů brownfields. 

 

Skupiny a podskupiny hodnotících kriterií s procentuálním hodnocením důležitosti: 

 

 

 

2. Teoretické vstupy pro praxi 

Cílem praxe bylo zejména podrobně se seznámit s chodem Rady a s předmětem její činnosti. 

Vzhledem k tomu, že Rada pracuje pouze s konkrétními projekty, nejsou popisovány 
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teoretické východiska týkající se praxe. Činnost Rady je podrobně popsána v předchozí 

kapitole. 

 

3. Popis konkrétních prací, na kterých se student podílel 

Vzhledem k tomu, že k hodnocení projektů je potřeba schopností a zejména praxe, kterou 

nelze získat během několika dní, nepodílel jsem se na žádné konkrétní činnosti. Účelem praxe 

bylo zejména „nahlédnout pod pokličku“ a zjistit, jak vlastně Rada pracuje a jaký je smysl její 

existence. 

V rámci praxe jsem se nejprve seznámil s obecnými postupy plánování a hodnocení. Zároveň 

jsem dostal informace o principech činnosti Rady. 

Následně jsem dostal k prostudování dvě žádosti, které již prošly hodnocením včetně jejich 

hodnoticích tabulek. Obě žádosti obsahovaly všechny potřebné náležitosti, včetně projektové 

dokumentace a  byly tedy velmi obsáhlé. Jejich podrobné prostudování zabralo mnoho hodin.   

 

Studované projekty: 

Stará ČOV: 

Jeden ze strategických brownfieldů na území města Ostravy. Tento brownfield je významný 

zejména svou polohou, leží v těsné blízkosti nové dálnice D1, která je dále napojena na 

dálniční síť ČR.  Jeho revitalizace je tedy velmi žádoucí a může přispět k celkovému rozvoji 

regionu. V platném územním plánu města Ostravy je území vedeno jako plochy pro lehký 

průmysl, což je, dle mého názoru, vzhledem k umístění ideální využití. Součástí studovaného 

projektu byla ovšem jen regenerace brownfieldu na greenfield, nová výstavba nemůže být, 

vzhledem k charakteru výzvy, dotována. Projekt počítá s odstraněním zbytků objektů, 

inženýrských sítí a skládek. Po revitalizaci vznikne na místě městská zeleň, což bude mít 

mnoho pozitivních dopadů. Mezi nejdůležitější patří celkové zlepšení životního prostředí, 

zlepšení krajinného rázu, zlepšení životních podmínek obyvatel okolních domů a zvýšení 

ceny blízkých nemovitostí. Potřebnost realizace projektu vyplývá ze Strategického plánu 

rozvoje Statutárního města Ostravy. 

 

Grafické přílohy: 
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      Obr. 2 Vyznačení lokality na mapě                  Obr. 3 Kalová pole 

 

 

Obr. 4 Zpevněné plochy pro skládky materiálů    Obr. 5 Skládky ornice 

 

 

Kasárna: 

Tzv. „Palkovická kasárna“ jsou jedním z největších neprůmyslových brownfieldů na území 

města Frýdek-Místek. Do roku 2003 byla využívána armádou, od té doby pouze chátrají. 

Stejně jako v předchozím případě projekt počítá pouze s regenerací území na greenfield. 

Záměrem je demolice celkem 10 kompletních objektů, které ztratily své původní využití. Po 

regeneraci město počítá s výstavbou objektů občanského vybavení, sportovních aktivit, či 

drobného podnikání. Vše bude záležet na budoucích investorech. 

 

Grafické přílohy: 
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 Obr. 6 Vyznačení lokality na mapě         Obr. 7 Příklad současné zástavby 

 

Hodnocení obou těchto projektů jsou interní záležitostí Rady a nejsou zde proto 

uvedeny. 

 

 

4. Závěrečné zhodnocení 

Jako absolvent studijního oboru Městské inženýrství a stavitelství jsem byl vybaven 

teoretickými znalostmi, ovšem chyběly mi hlubší znalosti z praxe. Jsem velmi rád, že mi bylo 

umožněno podívat se a zjistit, jak Rada funguje. Před stáží o činnosti Rady věděl velmi málo, 

zcela jistě jsem si rozšířil obzory. Zejména musím ocenit ochotu všech pracovníků rady, kteří 

se mi vždy ochotně věnovali a snažili se mi maximálně vyhovět. Jediné, co mě mrzí je, že 

jsem se nakonec nemohl zúčastnit terénního výzkumu brownfieldů. To bylo ovšem dáno 

časovým rámcem praxe. Ostatním studentům bych rozhodně doporučil se podobné stáže 

zúčastnit, seznámí se s mnoha zajímavými informacemi a zjistí jak vypadá městské 

inženýrství v praxi.  

 

 

Doporučená literatura 

Pro zájemce o hlubší studium činnosti Regionální rady Moravskoslezsko doporučuji 

následující podklady: 
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Průzkum vybraných lokalit brownfieldů nacházejících se na 

území města Ostravy 
 

Termín: 5. - 9. 9. 2011 

Jméno studenta: Josef Hlahůlek, VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, katedra Městského 

inženýrství a stavitelství,  

Místo praxe: Statutární město Ostrava 

  

 

1. Místo konání praxe 

 
Praxi po dobu jednoho týdne jsem vykonával na Magistrátu města Ostravy, respektive na 

útvaru hlavního architekta, v oddělení urbanistické koncepce pod vedením pana Ing. arch. 

Petra Vencelidese.  

Náplň práce Odbor urbanistické koncepce: 

- podílí se na pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací 

dokumentace 

- poskytuje orgánům města a odborům magistrátu odborný servis při řešení problémů z 

oblasti územního plánování a urbanismu 

- ve spolupráci s odborem kancelář primátora každoročně zajišťuje organizaci a 

vyhodnocení soutěže o titul „Dům roku“ 

- účastní se práce v projektových týmech a pracovních skupinách sestavených z 

rozhodnutí orgánů města k řešení konkrétních problémů jako odborný garant 

urbanistických aspektů jejich práce 

 

2. Cíl odborné praxe 

 
Cílem mé praxe na Magistrátu města Ostravy bylo získat a zpracovat co nejvíce informací o 

lokalitě brownfieldu nacházejícího se na rozhraní dvou městských obvodů  Mariánské Hory a 

Moravská Ostrava a Přívoz. Jednalo se především o získání informací z hlediska kontaminace 

daného území škodlivými látkami, historie a jeho využívání v minulosti, současného stavu 

území s vyhledáním vlastníku a jejich současným nakládáním s územím. 
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3. Popis průběhu praxe 

 
Při prvním setkání s panem Ing. arch Petrem Vencelidesem jsme si domluvili, čím se budu 

v průběhu praxe zabývat. Dostal jsem za úkol průzkum lokality brownfieldu, který se nachází 

na území statutárního města Ostrvy, respektive na rozhraní dvou městských obvodů  

Mariánské Hory, Moravská Ostrava a přívoz. Po vzájemné konzultaci jsme se domluvili, že 

na tématu budu pracovat samostatně v domácím prostředí a na Magistrát města Ostravy budu 

dojíždět dle potřeby (konzultace, podklady, atd.). Od pana architekta jsem obdržel základní 

informace a mapku vyznačením řešeného území. Následně jsme se domluvili, že výsledek mé 

práce přijedu na Magistrát města Ostravy zkonzultovat ve čtvrtek, s tím že případné 

nedostatky v práci do pátku odstraním a následně odevzdám. 

Základem mé práce bylo pokusit se získat co nejvíce dostupných podkladů s informacemi o 

řešeném území. Na půdě fakulty stavební mi byly poskytnuty určité podklady panem Ing. 

Rostislavem Walicou. Dále jsem jednal s Odborem ochrany životního prostředí na Magistrátu 

města Ostravy, kde mi byly poskytnuty informace o kontaminaci řešeného území škodlivými 

látkami. Obdržel jsem mapku, na které byly vyznačeny místa, kde se v minulosti nacházeli 

firmy, které se na tomto území měli svůj závod. Pro každž závod byla zpracována textová 

zpráva o provedeném průzkumu v území a o dané kontaminaci, které se tam nachází. 

Nezbytná byla také vizuální prohlídka řešeného území. Dále jsem si na internetových 

portálech rozšiřoval již získané informace o historii a o současném využití území. Z portálu 

www.cuzk.cz, jsem zjistil všechny vlastníky, a provedl jejich soupis do tabulky.  

Výsledkem mé práce byla technická zpráva, kterou jsem předal panu Ing. arch Petru 

Vencelidesovi. 

 
Obr. 1  Výřez z územního plánu s vyznačením řešeného území 

http://www.cuzk.cz/
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Obr. 2  Mapa s vyznačením bývalých průmyslových areálů 

 

63 – Areál ZACHEMO 

81 – Bývalé cihelní závody, a.s. 

82 – Bývalá továrna a rafinerie terpentinu 

101 – Bývalá chemická továrna Himmelbauer 

128 – Ostramo Vlček a spol. s.r.o. 

 

 

Obr. 3  Ortofotomapa s vyznačením řešeného území 
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4. Hodnocení praxe 

 
Odbornou praxi, kterou jsem absolvoval na Magistrátu města Ostravy, mě obohatila o další 

životní zkušenost. Rozšířil jsem si obzor z hlediska výběru mého budoucího zaměstnání. Byl 

jsem obeznámen s problematikou, která se na těchto úřadech řeší. Rozšířil jsem si rozhled 

v oblasti brownfieldů. S přístupem vedoucího praxe pana Ing. arch Petra Vencelidese jsem byl 

velmi spokojen. Celkově praxi hodnotím kladně a doporučuji dalším studentům její 

absolvování. 

 

 

Zdroje 

- Podklady z MMO  

- www.cuzk.cz 

- Podklady z VŠB – TUO, FAST 

- www.gisova.ostrava.cz 

 

http://www.cuzk.cz/
http://www.gisova.ostrava.cz/
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Projektové žádosti se zaměřením na brownfieldy 

 

Termín: 27. 3. - 6. 4. 2012 

Jméno studenta: Tomáš Junášek, Univerzita Palackého Olomouc, Katedra geografie,  

Místo praxe: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 

1. Místo konání praxe 

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko je řídícím orgánem Regionálního 

operačního programu Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko). Úkolem této regionální rady 

je spravovat peníze z evropských strukturálních fondů a českých veřejných zdrojů a směřovat 

je prostřednictvím poskytnutých dotací na rozvojové investiční projekty k příjemcům tak, aby 

z nich měl region a místní obyvatelé co největší přínos. Cílem je profesionální službou přispět 

k evropské soudržnosti a k dynamickému rozvoji regionu Moravskoslezsko.  

Pokud se konkrétně podíváme na téma brownfieldů v rámci regionálního operačního 

programu Moravskoslezsko, tak se zde vyskytuje definice pojmu brownfiled, která zní: 

„Brownfieldy jsou dříve zastavěná území či objekty, které jsou v současné době nedostatečně 

využité či opuštěné, přičemž mohou být i kontaminované. Představují potencionální nebo 

reálné ekologické, estetické, případně sociální riziko pro své okolí. Brownfield obvykle vzniká 

jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity. Tyto nemovitosti nejsou 

užívány vůbec, nebo z různých důvodů nedostatečně.“ 

V následující části budou přiblíženy informace týkající se brownfieldů z ROP 

Moravskoslezsko. 

Typové podporované projekty: 

Podpora bude zaměřena na regeneraci nemovitostí a pozemků typu brownfield, jejichž plocha 

bude po regeneraci více než 50% využita pro neprůmyslové účely, tzn. podpora nebude 

poskytnuta na brownfieldy jejichž následné využití bude pro technologická centra, výzkum a 

vývoj, strategické služby a pro odvětvovou klasifikaci ekonomických činností. Bude 

podporována regenerace lokalit typu brownfield s plánovaným převážným budoucím 

využitím pro veřejné služby, veřejná prostranství, obchod a služby.  

Podporována bude i regenerace, která bezprostředně nesměřuje k dalšímu investičnímu 

využití území (např. pro dočasné ozelenění, dokud se pro ně nenajde jiné ekonomické 

využití).  
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Nebude podpořena výstavba nových objektů, pouze příprava plochy pro prodej nebo 

regenerace objektu pro další využití, nikoli vlastní rekonstrukce objektu. Regenerací 

rozumíme aktivitu, která řeší odstranění  zásadních bariér, které brání novému využití 

pozemku či objektu. V případě regenerace pozemků se tedy jedná o dekontaminace pozemků 

a demolice nevyužitých staveb. V případě regenerace objektu se jedná o ekologické řešení či 

demolice tohoto objektu.  

V rámci regenerace budou podporovány zejména tyto aktivity: 

 projektová příprava regenerace včetně potřebných průzkumů 

 podpora majetkoprávního řešení lokalit 

 demolice nepoužitelných objektů a vyklízení pozemků  

 odstranění ekologických zátěží – v případě, že se nejedná o závažnou ekologickou 

zátěž, která spadá do působnosti OPŽP 

 dekontaminace území/objektů 

 vybudování dopravní a technické infrastruktury nutné pro budoucí využití území na 

hranici pozemku 

 regenerace objektů – pouze výjimečně v ekonomicky opodstatněných případech 

 

Nebude podporována regenerace: 

 nemovitostí pro výstavbu velkoplošných center (nad 5000m² v jednom podlaží) 

 nemovitostí pro zemědělství  

 nemovitostí pro energetiku a stavebnictví 

 

Vhodný příjemce dotace: 

 Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené 

 obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými 

svazky obcí 

 státní podniky 

 nestátní neziskové organizace (ROP MS, 2011). 

 

2. Teoretické vstupy pro praxi 
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Cílem praxe byl jednak teoretický základ, ale také praktická část týkající se přípravy a 

zpracování projektové žádosti se zaměřením na tzv. „tvrdé projekty“ v rámci kterých se 

nachází také brownfieldy. V rámci projektové problematiky byla poměrně obsáhle řešena 

teoretická část projektového zpracování. Samotná studie jednotlivých projektů týkajících se 

brownfieldů na území Moravskoslezska nebyla nějak podrobně rozebírána, jelikož bez 

pevného teoretického základu problematiky těchto projektů by taková studie byla málo 

přínosná. V rámci zpracování projektové žádosti mi byla podrobně vysvětlena tzv. „Studie 

proveditelnosti“ (dále jen SP), která je základním stavebním kamenem žádostí v rámci 

„tvrdých“ projektů. Samotná studie je poměrně rozsáhlá, nicméně se pokusím naznačit 

základní body. Tato studie je základním nástrojem projektového řízení. Představuje komerční, 

technický a ekonomický podklad pro rozhodování a realizovatelnosti a smysluplnosti daného 

projektu. Zhodnocuje efektivnost využití zdrojů a vložených prostředků. Je to ovšem pouze 

jedna z příloh žádosti o dotaci z ROP. Studie proveditelnosti je založená na dvou úrovních. 

Základní SP, která je využita pro projekty, jejichž celkové náklady jsou vyšší než 10 mil. Kč. 

Druhou variantou je zjednodušená SP, která je určena pro projekty, jejichž celkové náklady 

jsou menší nebo rovny 10 mil. Kč. V následujících řádcích hierarchicky uvedu jednotlivé 

obsahové části SP a některé se pokusím přiblížit.  

úvodní informace – obecné informace o žadateli, zpracovateli, seznam použitých      

podkladů atd.. 

strukturované vyhodnocení projektu – popis hlavních závěrů 

popis podstaty projektu – obsahuje komplexní popis hlavních charakteristik projektu: popis 

cílových skupin, klíčových aktivit, časový harmonogram atd. (věcný a konkrétní popis) 

analýza trhu -    

analýza prostředí (makroprostředí, ekonomické prostředí, demografické prostředí, 

technologické prostředí, přírodní prostředí, sociálně – kulturní prostředí, legislativní prostředí) 

definování cílové skupiny (rozpoznání jednotlivých cílových skupin a následné navržení 

vhodného marketingového mixu( 

 

odhad poptávky (zdrojem jsou primární a sekundární data, primární data z vlastního 

výzkumu – dotazníková šetření, sekundární data z jiných zdrojů – př. ČSÚ) 

analýza konkurence (definování konkurence) 

marketingový mix (vychází z předcházejících analýz) 

management projektu –  

 vyjasnění způsobu zajištění aktivit a činností v jednotlivých fázích projektu 

 personální obsazení 
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 vymezení činnosti a odpovědnosti jednotlivým členům projektového týmu 

 stanovení parametrů nově potřebných pracovních míst 

 vytvoření organizační struktury 

 vymezení podmínek fungování projektových týmů 

 technické a technologické řešení projektu 

 potřeba zajištění dlouhodobého a oběžného majetku 

Finanční část SP 

finanční plán – (popis výdajů, popis zdrojů financování, popis průběhu příjmů a výdajů, 

finanční udržitelnost projektu) 

hodnocení finanční efektivnosti projektu – (posouzení finanční efektivnosti daného 

projektu jako investice) 

ekonomická analýza, analýza nákladů a přínosů CBA – (posouzení celospolečenského 

dopadu projektu jako investice, hodnotí projekt z makroekonomického hlediska) 

analýza citlivosti a řízení rizik  

podrobné závěrečné hodnocení projektu – (komplexní závěrečné posouzení projektu ze 

všech uvažovaných hledisek) 

seznam příloh 

3. Praktické výstupy z praxe 

Kromě teoretických základů, které jsem uvedl v předchozí kapitole byly dle mého názorů 

podstatnější zčásti praktické informace, které se zaměřovaly na podstatu věci. Jedná se o 

určité postupy a metody, které je třeba aplikovat na daný projekt ještě před samotnou realizací 

projektové žádosti. Proč by se vlastně měl žadatel do realizace projektu pouštět, čeho chce 

daný projekt po své realizaci dosáhnout, komu daný projekt prospěje atd.. To jsou základní 

otázky na které by si měl žadatel před realizací projektu odpovědět a na jejich základě daný 

projekt „postavit“. Jako jedna z metod, která mi byla představena je metoda, která by měla být 

provedena před samotnou žádostí. V rámci této metody by se měl žadatel zaměřit na sbírku 

dat ohledně daného projektu. Jedná se většinou o nejdražší a nejdelší část dané metody, ale 

tato část je nejpodstatnější, protože pokud si žadatel nezjistí potřebná data, nezjistí ani 

následné informace, které jsou pro jeho projekt nejdůležitější. Jakmile má ovšem žadatel 

informace, získává díky nim určitou znalost. Ovšem žadatel musí s danými informacemi 

pracovat kvalitně, aby díky nim získal následnou znalost. Na základě získané znalosti může 

žadatel provést určité hodnocení (např. díky jedné zchátralé budově ztratí okolní nemovitosti 

na své tržní ceně). Na základě nabytých znalostí je získána jakási „moudrost“ a následně se 

může daný žadatel pustit do realizace daného projektu. Toto je metoda, kterou by měl 
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podstoupit každý jedince, pracující na nějakém projektu, v našem případě realizátor 

regenerace daného brownfieldu. Pokud není provedena podobná metoda před samotnou 

realizací, projekt většinou nemá šanci na úspěch. V rámci praxe mi byla představena ještě jiná 

metoda, ve které je postupně realizován určitý projekt, kde je ovšem velmi důležité 

zhodnocení na jeho konci. Určité zhodnocení či evaluace daného projektu často současným 

projektům chybí, a právě to by mělo být základem každého realizovaného projektu. Mně 

osobně daly tyto metody hodně, jelikož se jedná o metody, které jsou použitelné nejen při 

tvorbě projektu regenerace brownfieldu, ale také při jakékoli běžné pracovní činnosti.   

 

4. Závěrečné zhodnocení 

Na závěr bych rád poukázal na skutečnost, že mě velmi těší, že jsem mohl praxi absolvovat 

právě v Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko právě u pana Ing. Fotýnka, 

jelikož téma a způsob probírání daného tématu mi byl celkem blízký a samotného mě tato 

problematika velmi zajímá. Podstatný byl i fakt, že praxe byla zaměřena více na teoretickou 

hladinu věci, jelikož jak jsem již tvrdil, bez teoretického rámce, by bylo jakékoli nahlížení do 

současných projektů takřka bezcenné. V rámci praxe samozřejmě došlo i na seznámení 

s projekty zaměřenými na regeneraci brownfieldů především na území města Ostravy. Velmi 

přínosná pro mě osobně byla hlavně metodika použitá před samotnou realizací projektů, 

kterou jsem popisoval v předešlé kapitole. Tyto metody jsou dle mého názor velmi podstatné 

při realizaci dnešních projektů, protože ze svého okolí mám zkušenost s určitými projekty, 

které takové metody postrádaly a dané projekty dle toho také nedopadly dle představ, ačkoli 

se jednalo o dobrou věc. Právě zaměření se na kvalitu a ne kvantitu by mělo být pro všechny 

žadatele primární, což se o mnoho projektech říci nedá. Jsem ovšem velmi rád že právě 

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko takové metody hodnocení využívá a 

v daným projektech je dovede nalézt, díky čemuž se řadí k nejméně chybujícím v ČR. Na 

úplný závěr bych chtěl poděkovat p. Ing. Fotýnkovi za jeho čas a odborné znalosti, které mi 

předal.  
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Analýza vybraných brownfieldů na území města Ostravy 
 

Termín: 11. 7. -15. 7. 2011 

Jméno studenta: Ivona Komárová, VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra Městského 

inženýrství a stavitelství 

Místo praxe: Statutární město Ostrava 

 

1. Místo vykonávání praxe 

Svou odbornou praxi jsem vykonávala na Magistrátu města Ostravy na odboru ekonomického 

rozvoje, v oddělení strategických projektů města. Mezi jednotlivé úkoly tohoto oddělení patří: 

 navrhuje a rozvíjí projekty a strategické cíle zaměřené na ekonomický rozvoj města a 

je koordinátorem pracovních týmů, které se podílí na jejich 

realizaci,  

 zpracovává analytické materiály k rozvojovým projektům města jako podklad pro 

rozhodování o dalším strategickém postupu města,  

 zajišťuje zpracování průzkumů, rozborů, podkladů a studií proveditelnosti pro 

přípravu a realizaci strategických projektů města,  

 vede a koordinuje práci projektových týmů a všech subjektů, zapojených do přípravy a 

realizace strategických projektů města,  

 odpovídá za realizaci strategických projektů města podle schváleného finančního a 

časového plánu,  

 jedná s investory, kteří mají zájem o účast na strategických projektech města , 

 podílí se na zpracování podkladů, informačních a propagačních materiálů města, které 

mají vztah ke strategickým projektům města, 

 koordinuje přípravu průmyslových zón a rozvojových lokalit v majetku statutárního 

města Ostrava (charakteru greenfields i brownfields). 

V současné době Odbor ekonomického rozvoje, oddělení strategických projektů města 

zpracovává oblast sociálního brownfieldu v Hrušově, který je v současnosti ve fázi 

zpracované dokumentace pro územní rozhodnutí. Zmíněná oblast řešeného brownfieldu se 

nachází v Hrušově za železniční tratí, hned vedle areálu bývalé chemičky Hrušov. Tato oblast 

byla v minulosti využívána pro bydlení. Zdejší domky však byly v roce 1997 natolik poničeny 

povodní, že již nebyly opraveny. Územní plán města byl v této oblasti změněn z obytné zóny 

na oblast určenou pro lehký průmysl a sklady, proto by také měly být v budoucnu zchátrale 
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obytné budovy nahrazeny stavbami pro administrativu a lehký průmysl. V dubnu 2010 

rozhodlo ostravské zastupitelstvo o vykoupení cca 1 000 m² od soukromých vlastníků. 

Navázalo tak na výkupy, které se realizují posledních deset let. Cílem města je získat 

ucelenou plochu, kterou pak nabídne investorům. V dubnu 2010 tak Ostrava vlastní 51 % 

území. Dalších 6 % vlastní Lesy České republiky, které projevily ochotu území bezúplatně 

převést. Zbylou část území drží soukromí vlastníci. 

Pro ochranu této části města se magistrát rozhodl využít materiálu z blízké haldy a navýšit 

terén o tři metry a tímto zásahem tak v budoucnu zabránit poničení nové výstavby případnou 

povodní.  

 

 

Obr. 1 – Územní plán sociálního brownfieldu Hrušov 

 

2. Cíl odborné praxe 

Cílem mé praxe na Magistrátu města Ostravy bylo zaktualizovat informace týkajících se 

brownfieldů na území města. Za tímto účelem jsem obdržela podkladovou mapu brownfields 

z roku 2005 a 2010, kde byla vykreslena všechna brownfieldová území města Ostravy. 

Dalším získaným podkladem pro mou práci byl soubor Microsoft Office Excel, který 

obsahoval tabulku se soupisem všech brownfieldů s jejich označením a výpisem parcel, ze 

kterých se jednotlivé brownfieldové oblasti skládají. Předmětem druhé části stáže bylo 

shromáždění základních informací o dříve vybraných lokalitách (brownfieldech) na území 

města Ostravy, které by měly být předmětem hlubší analýzy. Tyto podklady budou sloužit 

jako výchozí bod pro další stážisty, kteří se danou analýzou budou konkrétněji zaobírat.  
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3. Popis průběhu praxe 

Po obdržení všech podkladů a základních instrukcí o postupu mé práce, jsem nejprve 

porovnala aktuální mapu brownfields z roku 2010 se starší mapou brownfields z roku 2005, 

podle které byl také vypracován doložený soubor se soupisem všech brownfieldů. U 

jednotlivých území jsem ověřila jejich stávající stav, zda ještě spadají pod označení 

brownfield. Po důkladném porovnání obou podkladových map, jsem narazila na nově vzniklé 

brownfieldové oblasti, které nebyly prozatím evidovány. U těchto nových brownfieldů jsem 

vytvořila seznam jednotlivých parcel, ze kterých se území skládají, spolu s informacemi o 

vlastníkovi parcely, druhu a využití parcely a také o jejich omezení. Tyto informace jsem 

získala z internetových stránek Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a z územního 

plánu města Ostravy, ve znění schválených změn a provedených úprav. Dále jsem 

v původním soupisu aktualizovala označení jednotlivých brownfieldů podle nové mapy 

brownfields pro rok 2010. Po zaktualizování seznamu brownfieldů a jejich rozlohy, jsem 

procentuelně vyjádřila plochu, kterou pozemky brownfields zabírají vzhledem k rozloze 

města. 

Při další mé práci jsem se již soustředila na tři vybrané území brownfieldů. Jednalo se o oblast 

s názvem „Odval Rudý říjen“, „Oblast bývalých chemických závodů Hrušov“ a „Olast 

Urxových závodů“. První dvě oblasti se nacházejí na Slezské Ostravě, v části městského 

obvodu Hrušov a Heřmanice. Třetí území vytipovaného brownfieldu se nachází v městském 

obvodu Vítkovice. Pro tyto tři lokality jsem vypracovala dokument, ve kterém jsem pro 

každou lokalitu vypsala základní informace o území, popis umístění jednotlivých území, 

seznam parcel, ze kterých se brownfield skládá a také tabulku procentuálního zastoupení 

vlastníků. Ke každému brownfieldu jsem dále doložila fotografie leteckých snímků, 

ortofotomapu a případně i výřez územního plánu pro danou oblast. 

Součástí mé praxe byla i prohlídka řešených brownfieldů v Hrušově a Heřmanicích. V části 

městského obvodu Hrušov byl součástí prohlídky i sociální brownfield, u kterého 

v současnosti už probíhají jednání o jeho budoucím využití . 

Další navštívené brownfieldy jsou v mapě brownfields pro rok 2010 označeny jako 

průmyslový brownfield, vzniklý po ukončené průmyslové výrobě. Brownfield nacházející se 

v části městského obvodu Hrušov vznikl na území bývalých chemických závodů Hrušov. 

Brownfiel situovaný v Heřmanicích vznikl na území bývalého dolů Rudý říjen. V současnosti 

se na obou brownfieldech provádějí demoliční práce odstraňující starou nevyužívanou 

zástavbu.  

Cílem prohlídky všech brownfieldů bylo ověření aktuálního stavu a stupně rozpracovanosti na 

rekultivaci jednotlivých území. 
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Obr. 2 – Průmyslový brownfield Hrušov 

 

Obr. 3 – Průmyslový brownfield Heřmanice 

 

4. Závěrečné zhodnocení  

Odborná praxe, kterou jsem vykonala na Magistrátu města Ostravy, na odboru ekonomického 

rozvoje pro mě byla velice přínosná z hlediska získání nových a zajímavých poznatků o 

brownfieldech na území města Ostravy. Jedním z nových a důležitých poznatků, které mě 

zaujaly během aktualizace informací o brownfieldech a porovnávání map brownfields z roku 

2005 a 2010, byl výrazný pokles plochy brownfieldů zaujímající území města. V roce 2005 

zaujímaly brownfieldy 8% z území města. Po provedení aktualizace k roku 2010 zaujímají 

brownfieldy 5,69% z území města. Procentuální pokles rozlohy území brownfieldů je 

důkazem, že město se úspěšně snaží tyto oblasti rekultivovat a využívat ke svému rozvoji. 

Dále bych celou svou odbornou praxi kladně hodnotila i z hlediska přístupu zaměstnanců 

Magistrátu města Ostravy, se kterými jsem během praxe přišla do kontaktu. Zejména pak mí 
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vedoucí praxe, Ing. Martin Hiltavský a Mgr. Aneta Novotná, kteří byli velice ochotní a 

vstřícní během všech konzultací. 

Dalším stážistům absolvující tuto odbornou praxi bych doporučila navázat na výsledky mé 

práce ohledně analýzy brownfieldů a dále pokračovat ve zpracovávání tohoto rozsáhlého 

tématu. Například dopracovat podrobněji návrhy způsobu odstranění poškození brownfieldů, 

navrhnout možné využití jednotlivých lokalit a způsoby jejich financování. 

 

 Zdroje 

 www.cuzk.cz 

Územní plán města Ostrava 

 

http://www.cuzk.cz/
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Tvorba databáze brownfieldů Moravskoslezského kraje 
 

Termín: 12. 9. - 3. 10. 2011 

Jméno studenta: Jiří Kučera VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského 

inženýrství a stavitelství 

Místo praxe: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 

 

1. Úvod  

Praxe probíhala od 12. 9. do 3. 10. 2011 v Agentuře pro regionální rozvoj, Na jízdárně 

7/1245, 702 00 Ostrava, pod vedením Ing. Simony Maléřové. 

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. (ARR) byla založena za účelem podpory rozvoje regionu 

a svými činnostmi naplňuje roli servisní organizace Moravskoslezského kraje (MSK), který je 

jejím jediným vlastníkem. 

 Pro MSK zajišťuje ARR např. tyto činnosti: 

 Podporu investičních příležitostí (jednání se zájemci o investování v kraji, informace o 

průmyslových zónách) 

 Podporu rozvoje podnikatelských nemovitostí (databáze brownfields) 

 Podporu v oblasti podnikání (klastry, semináře, workshopy) 

 Podporu využívání fondů Evropské unie (zpracování strategických dokumentů, 

konzultace) 

Dále ARR nabízí komerční služby a realizuje vlastní projekty, které mají za cíl podpořit 

rozvoj kraje s využitím finančních prostředků Evropské unie. 

ARR se věnuje problematice brownfields od roku 2005. Byla zpracována databáze 

nevyužívaných areálů po průmyslu nebo těžbě, jež je dostupná z webových stránek MSK. 

ARR se dále přímo podílela na projektech regenerace brownfields: 

Jako první příklad lze uvést zónu František v obci Dolní Suchá (Obr. 1). Po skončení těžby na 

dole František bylo rozhodnuto o revitalizaci s myšlenkou vytvoření areálu pro malé a střední 

podnikatele. Nejprve byly vytipovány využitelné budovy, ostatní byly zlikvidovány. Dalším 

krokem byla rekonstrukce stávajících budov (jedna budova využitelná drobnými podnikateli a 

živnostníky, druhá budova přestavěna na bytový dům s kapacitou osm bytových jednotek). U 

vstupu do areálu také vyrostla nová hala (plocha 2 000m
2
). Dotace na výstavbu zóny se 

podařilo získat z EU a ze státního programu na zahlazování důlních škod. Revitalizace byla 
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vybrána agenturou Czechinvest jako jeden z pilotních projektů studie pro využití brownfieldů 

v ČR. Je třeba zmínit, že zóna František obsadila v soutěži Podnikatelská nemovitost roku, 

vyhlašované agenturou Czechinvest, 1. místo v kategorii Brownfield roku 2009. 

Dalším příkladem úspěšné revitalizace je Průmyslová zóna ve Frenštátě pod Radhoštěm (Obr. 

2), kde původně byly prostory armádních kasáren. Svou rozlohou 2,4 ha patří průmyslová 

zóna mezi ty menší v regionu MSK. Lokalita má dobré napojení na hlavní silniční 

komunikace v MSK a může se tak stát výrobní základnou pro automobilový průmysl, který 

má v okolních zónách několik investorů a subdodavatelů. Na výstavbu získalo město z 

 evropské dotace „Operační program průmysl a podnikání“ téměř 12 milionů Kč (z celkových 

15 mil. Kč). 

 

Obr. 1 Příklad úspěšného využití brownfieldu – areál dolu František (Foto: ARR) 

 



Závěrečně zprávy z praxí  v rámci projetu Partnerství pro české brownfieldy  - 1. Díl 

 

48 

 

 

Obr. 2 Frenštát p. R. – revitalizace brownfieldu: zóna pro lehký průmysl, logistiku a služby 

(FotoO: ARR) 

2. Teoretické vstupy pro praxi 

Definice pojmu podle Ústavu pro ekopolitiku (http://www.brownfields.cz/wp-

content/uploads/2007/11/studie-vjk-vladka-2005.pdf): 

Brownfields jsou plochy: 

 Nevyužívané nebo ekonomicky nedostatečně efektivně využívané, 

 původně průmyslové, logistické, komerční či obytné objekty v kompaktně 

zastavěných územích, 

 původně zemědělské, vojenské i další plochy a budovy ve „volné” krajině, 

 s neprůhledným majetkoprávním uspořádáním, 

 se zdevastovanými výrobními či jinými budovami, 

 se starou ekologickou zátěží, jíž je kontaminovaná půda, podzemní a povrchové vody i 

objekty, 

 jejich okolí je vylidněné a nebezpečné, 

 investoři odmítají do těchto území vstupovat v důsledku obav z vysokých nákladů 

spojených se sanací starých ekologických zátěží a s předinvestiční přípravou pozemků. 

3. Databáze brownfieldů Moravskoslezského kraje 

Pod vedením Ing. Simony Maléřové z ARR jsem se nejdříve seznámil s aktuálním projektem, 

jehož cílem je vytvořit databázi brownfieldů MSK. Jedná se o veřejně přístupnou databázi na 

www stránkách MSK, která je určena zejména podnikatelům. 

Při realizaci projektu, bylo nejprve nutno oslovit starosty obcí v MSK. V této fázi bylo nutno 

ze strany obcí vyplnit dotazníkový list. Vyplněný formulář byl dále elektronicky zpracován a 

ověřen v ARR. Získané údaje spolu s fotografiemi tvoří základ databáze brownfieldů MSK. 

http://www.brownfields.cz/wp-content/uploads/2007/11/studie-vjk-vladka-2005.pdf
http://www.brownfields.cz/wp-content/uploads/2007/11/studie-vjk-vladka-2005.pdf
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V praxi jsem se mohl přímo zapojit do zpracování vyplněných dotazníkových listů. Jednalo se 

o proces, kdy bylo nutno ověřit a zapsat následující údaje: 

 název brownfieldu 

 obec, katastrální území, okres, parcelní čísla 

tyto informace jsou volně dostupné z www.cuzk.cz 

 plocha, zastavěná plocha, počet objektů v lokalitě 

bylo nutno vypočítat celkovou zastavěnou plochu a odhadnout počet objektů (pokud 

obec informaci neposkytla) 

 stručný popis historie a stavu lokalit, bývalé využití, opuštěnost areálu 

 vlastnické vztahy, počet vlastníků, jméno vlastníka (kontaktní údaje), ostatní vlastníci 

vlastnické vztahy lze ověřit z www.cuzk.cz, jednalo se zejména o podrobnou kontrolu 

všech parcelních čísel, zda souhlasí a jsou opravdu ve vlastnictví uvedených osob 

 dopravní dostupnost (železnice, silnice) 

obec často neuvedla informaci o možnostech dopravního napojení – tato informace 

byla ověřována na mapovém serveru 

 využití dle ÚP 

 míra kontaminace 

 GPS šířka a délka 

pro výslednou databázi brownfieldů důležitá položka – návštěvník portálu přímo vidí, 

kde se daná lokalita přesně nachází – GPS souřadnice byly vyhledány pomocí 

www.cuzk.cz a v databázi použity v odkazu na mapový server 

Před zveřejněním databáze brownfieldů byl nutné získat písemný souhlas soukromých 

vlastníků dotčených brownfieldů. 

4. Závěrečné zhodnocení 

V praxi jsem se seznámil s vytvářením databáze brownfieldů MSK. Podrobně jsem nahlédl do 

procesu získávání informací od obcí, včetně obtíží při zjišťování přesných a aktuálních 

informací o vlastnících pozemků i objektů. Absolvovaná stáž byla pro mne praktickým 

přínosem. 

Studentům zabývajícím se problematikou brownfieldů bych doporučil úspěšně realizované 

projekty právě v MSK. Podrobné informace lze najít na www stránkách MSK (nebo 

http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
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realizované projekty osobně navštívit). Dobrými příklady revitalizace je již zmíněná 

Průmyslová zóna ve Frenštátě pod Radhoštěm či areál dolu František v obci Dolní Suchá. 

Doporučená literatura: 

Jankových – Kirschner, V. (2005): Studie k disertační práci regenerace brownfields [online]: 

http://www.brownfields.cz/wp-content/uploads/2007/11/studie-vjk-vladka-2005.pdf 

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoselzsko: ROP, prováděcí dokument verze 3.04 

Důl František jako příklad účelového využití brownfields [online]: http://arr.cz/cs/arr-news 

http://www.brownfields.cz/wp-content/uploads/2007/11/studie-vjk-vladka-2005.pdf
http://arr.cz/cs/arr-news
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Zpráva z praxe vypracování shrnutí zadaných studií 

s problematikou Brownfields 
 

Termín: 14.11. - 5. 12. 2011 

Jméno studenta: Eliška Kvapilová, Ostravská Univerzita, Katedra sociální geografie a 

regionálního rozvoje 

Místo praxe: Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 

 

1. Místo vykonávání praxe 

Praxe byla vykonávána v akciové společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., která sídlí 

v Ostravě a je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Svou činností se zaměřuje zejména na 

podporu rozvoje regionu, ale kromě aktivit pro Moravskoslezský kraj nabízí ARR také 

komerční služby a realizuje vlastní projekty. Blíže jejich činnost zahrnuje podporu rozvoje 

podnikatelských nemovitostí (databáze nevyužívaných, deprivovaných území – brownfields), 

podporu investičních příležitostí, podporu v oblasti podnikání a podporu využívání fondů 

Evropské unie. 

Společnost nabízí zpracování strategických rozvojových dokumentů obecného charakteru 

(jako je například Program rozvoje kraje) i tematicky zaměřených (regionální inovační 

strategie, strategie využití brownfields). Jedním z těchto projektů je Strategie využití 

brownfields ve Zlínském kraji, který proběhl v letech 2008 a 2009. Agentura zde prováděla 

analýzu současného stavu, vytvoření databáze brownfields včetně systému monitoringu 

a aktualizace dat, návrh realizačních kroků včetně marketingových aktivit, návrh grantového 

schématu na podporu regenerace brownfields z krajského rozpočtu, identifikace a zpracování 

pilotních projektů. 

2. Teoretické vstupy pro praxi 

Pro mne bylo hlavním cílem praxe seznámit se s některými částmi praktické stránky 

regionálního rozvoje, s konkrétními postupy a projekty, které jsou momentálně řešeny.  

Hmatatelným cílem poté bylo vypracování shrnutí daných studií podle pokynů supervizora. 

Základem dostupné teorie je samozřejmě pojem brownfield. Jednou z výstižných definic 

brownfieldů je tato: „Opuštěné či nevyužívané území, které je oproti zeleným plochám 

postiženo vlivem předchozího využívání (ekologická a jiná rizika), a které vyžaduje zvláštní 

péči při jeho regeneraci.“
3
 Mezi areály brownfields patří areály průmyslových podniků, areály 

dolů, odkaliště, skládky průmyslových odpadů, chemické skládky, důlní a průmyslové odvaly, 

opuštěné areály bývalých zemědělských družstev, opuštěné historické a vojenské areály 

                                                 
3
 http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/brownfields.html 
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a další. Na území Moravskoslezského kraje se nachází velké množství těchto areálů, kdy se 

jedná řádově o desítky rozsáhlých ploch nad 10 hektarů a stovky dalších území. Problematika 

brownfields je také zakotvena v Programu rozvoje územního obvodu Moravskoslezského 

kraje (PRK). Moravskoslezský kraj konkrétně podporuje například tyto lokality: Důl 

František v Horní suché, Eurosport park ve Frenštátě pod Radhoštěm, Výrobní zónu Závada 

u Hlučína, Larischovy konírny v Karviné, bývalou kasárnu v Bruntále a další. Cílem 

regenerace brownfieldů je pak zvýšit celkovou přitažlivost a hodnotu jednotlivých lokalit na 

úroveň, kdy by mohli přímo soutěžit s výstavbou na zelené louce. 

3. Popis konkrétních prací 

V rámci praxe v Agentuře pro regionální rozvoj, jsem se pod dohledem supervizora 

Ing. Jiřího Vozňáka zabývala 3 projekty. 

Studie regenerace areálu školy v Heřmanicích u Polomi 

Tento projekt se zabýval regenerací pěti parcel v areálu bývalé školy, který byl vybudován 

v letech 1931-1932. V roce 1987 byla však budova opuštěna a převedena do vlastnictví obce 

Starý Jičín, která se stará o její běžnou údržbu. Otázkou využití tohoto objektu se obec zabývá 

již dlouhou dobu a v roce 2010 se rozhodlo o zpracování studie regenerace tohoto areálu.   

Ve studii byly propracovány 3 nejreálnější a nejvhodnější varianty: bydlení, domov seniorů 

nebo demolice objektu. Z hlediska dalšího rozvoje bylo rozhodnuto, že stěžejní variantou 

obce Starý Jičín je regenerace stávajícího areálu školy na domov seniorů. Při posouzení 

varianty bydlení bylo zhotovitelem zjištěno, že cílová skupina, která by výstupy projektu 

využívala (budoucí vlastníci bytových jednotek) není dostatečně početná a atraktivita místní 

části Heřmanice u Polomi, a její občanská vybavenost nevytváří podmínky pro příliv dalších 

obyvatel do této lokality.  

 

Obr. 1 Objekt školy 

Obě varianty jsou z pohledu výše investičních nákladů, finanční rentability a provozních 

nákladů pro obec Starý Jičín z vlastních prostředků či za pomoci dotačních programů 

nerealizovatelné. Vedení obce proto přistoupilo k variantě aktivní propagace projektového 

záměru s cílem vyhledání strategického partnera/investora, který by tento projekt z vlastních 

prostředků realizoval a dále spravoval. 
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Počet domovů pro seniory nebo podobných zařízení s pečovatelskou službou pro tuto cílovou 

skupinu je trvalý nedostatek, jehož jasným projevem je, že poptávka po volných kapacitách 

silně převyšuje nabídku, a to nejen v obci Starý Jičín, ale také v celém Moravskoslezském 

kraji. Proto obec tento záměr považuje za vhodný, prospěšný a životaschopný a bude jej dále 

aktivně podporovat. 

Mým úkolem bylo vytvořit závěrečnou zprávu z realizace projektu pro poskytovatele dotace, 

která se skládá z formalizace hlavních zjištění a závěrů a z záznamů z jednání výrobního 

výboru obce a zhotovitele. 

Studie využití skipové věže F4 bývalého dolu František v Horní Suché 

 

Obr. 2 Hala Innova Plast 

Tento projekt je zaměřen na regeneraci skipové věže v průmyslové zóně František, která 

vznikla přeměnou dolu, který ukončil svou činnost v roce 1999. V roce 2009 byla objektu 

udělena hlavní cena v soutěži Podnikatelská nemovitost roku 2009 – Brownfield roku. Údaje 

z roku 2010 hovoří o 25 sídlících firmách a 300 zaměstnaných lidech. Do budoucna se počítá 

s dalším rozšířením této zóny, která by mohla  zaměstnávat až 1000 lidí.   

Skipová věž F4 se nachází uprostřed areálu a má připomínat minulost černouhelného dolu, 

který se zde nacházel. Nastává však problém s její udržitelností do budoucna, proto byla 

studie zaměřena na technické posouzení parametrů věže a na problémové unikání metanu 

z těžní jámy. 

Já jsem měla za úkol vypracovat stručný výpis ze závěrů studie, statického posouzení 

betonové konstrukce skipové důlní věže a záznamů z jednání, tato činnost rovněž souvisela 

s vypracování závěrečné zprávy pro poskytovatele dotace. 

Kasárna ve Frýdeckém lese 

Tímto projektem jsem se zabývala pouze okrajově. Byla mi předložena analýza možných 

rizik, která by mohla s přípravou a realizací regenerace tohoto areálu v sportovně rekreační 

areál vzniknout. Analýza obsahovala stručný popis rizik, řízení rizik a také jejich klasifikaci 

podle pravděpodobnosti výskytu a velikosti rizika. Mým úkolem bylo pokusit se doplnit další 
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možná rizika a následně se pokusit o jejich klasifikaci z hlediska závažnosti a míry dopadu na 

proveditelnost záměru. 

4. Závěrečné hodnocení 

S průběhem praxe jsem velmi spokojena. Práce na zmíněných projektech mne velmi oslovila 

a do budoucna bych si dokázala zaměstnání s podobnou náplní práce zcela jistě představit. 

Mnoho věcí jsem se dozvěděla, ať už o průběhu jednání, postupů při studiích, tak 

o zhodnocení rizikovosti celých projektů. 

Celkový velmi pozitivní dojem byl samozřejmě ovlivněn také přístupem zaměstnanců 

z Agentury pro regionální rozvoj a jejich maximální vstřícnost i co se týče domluvy na 

termínu vykonávání praxe.  

Každému studentovi bych podobnou praxi stoprocentně doporučila, protože je velkou 

pravdou, že teorie je jedna věc, ale praxe je zcela jiná a nedocenitelná. Během svého 

dosavadního studia jsem se právě s těmito praktickými věcmi příliš nesetkala. 

Zdroje 

1.  Agentura pro regionální rozvoj. Dostupné z: <http://arr.cz/index.php?lang=cs>, [online 

2011-12-26] 

2.  Horní suchá, oficiální stránky obce. Dostupné z: < http://www.hornisucha.cz/>, [online 

2011-12-26] 

3.  Moravskoslezský kraj. Dostupné z: <http://www.kr-moravskoslezsky.cz/>, [online 2011-

12-26] 

 

Citace obrázků: 

Areál školy, dostupné z: <http://podnikatel.kr-

moravskoslezsky.cz/detail.html?id=OS/OST/012> 

Hala Innova Plast a za ní skipová věž F4, dostupné z: 

<http://www.hornisucha.cz/clanek/prumyslova-zona-frantisek/> 

http://www.hornisucha.cz/clanek/prumyslova-zona-frantisek/
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Krásné Březno Polooostrov: Východní výběžek 
 

Termín: 21. - 25. 11. 2011 

Jméno studenta: Helena Lorková, Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v 

Lednici 

Místo konání praxe: Krajský úřad Ústeckého kraje 

1. Místo konání praxe 

1.1 Úvod 

Krajský úřad Ústeckého kraje sídlí ve statutárním městě Ústí nad Labem. Odbor regionálního 

rozvoje, kde byla praxe vykonávána, se zabývá jednak správou a kontrolou národních i 

nadnárodních fondů a programů (oddělení fondů a programů), ale i propagací a podporou 

turismu v kraji (oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu). 

1.2 Participované projekty 

Krajský úřad Ústeckého kraje spolupracuje externě s magistrátem města Ústí nad Labem na 

projektu COBRAMAN. Realizaci celého projektu pak zajišťuje odbor strategického rozvoje 

Magistrátu města Ústí nad Labem prostřednictvím oddělení rozvoje po odborné, obsahové 

části projektu a po stránce koordinační, administrativní a finančního managementu 

Projekt COBRA-MAN je mezinárodní projekt, jehož cílem je přispění k regeneraci 

brownfields na území zúčastněných středoevropských měst. Projekt chce problém 

nevyužitých hnědých ploch řešit na evropské úrovni, a to za pomoci vytvoření koncepce 

managementu - pozice brownfield manažera - zakotvené v existujících městských strukturách. 

Implementace projektu jako takového spolu s mezinárodní výměnou zkušeností ohledně 

strategií managementu brownfields přispěje k jejich efektivnějšímu využití, a tím i k rozvoji 

města jako takového. 

Hlavními výstupy pro Ústí nad Labem jsou:  

 zmapování brownfieldů v okrese (pilotní projekt, spolupráce s KÚ, již dokončen) 

 vytvoření GIS vrstvy a databáze s informacemi k jednotlivým brownfieldům  

 webové řešení - zpřístupnění některých informací pro veřejnost 

 Strategie regenerace brownfieldů – realizační dokument Strategie rozvoje města do 

roku 2015 
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 manuály pro práci brownfield manažera a pro vlastníky brownfieldů, kteří budou 

území chtít revitalizovat  ( Ústí nad Labem,2011) 
4
 

1.3. Samostatné projekty 

Ústecký kraj je jednou z dvanácti organizací, které jsou v současnosti zapojeny do 

mezinárodního projektu  CircUse. CircUse se zabývá vytvářením strategií a nástrojů, jež 

umožní potřebné změny v přístupu týkajícímu se managementu a využívání území. Tento 

projekt je financován programu CENTRAL EUROPE kofinancovaném z ERDF. Trvání 

projektu je 36 měsíců (03/2010 – 02/2013). 

Cíle CircUse 

 Podporovat udržitelné formy využívání území. 

 Snížit zábory nezastavěného území 

 Zvýšit soukromé investice do již urbanizovaného ú zemí 

 Koordinovat veřejné investice a financování 

 ·Koordinování investice vedoucích ke zvyšování ekonomické efektivity a udržitelnosti 

urbanizovaného území. 

Hlavní výstupy projektu jsou: 

1. Tvorba integrované strategie recyklování a managementu urbanizovaného území 

2. Nové nástroje a postupy podporující recyklování a management urbanizovaného území. 

(B.Jackson,2011)
5
 

    

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 principy CircUse, (IURS,2011) 

                                                 
4
 Statutární město Ústí nad Labem [online]. 2011 [cit. 2011-11-30]. Projekty podpořené EU. Dostupné 

z WWW: <http://www.usti-nl.cz/cz/podnikatelum/projekty-podporene-eu/cobra-man.html>. 
5
 Bergatt - Jackson, J.: Circuse: strategický přístup k managementu . Praha : IURS, 2011. 19 s. 

PROCESY A VÝSTUPY CIRCUSE 

Zastavitelné území (zelené louky) 

minimalizovat 

Vyřazení zastavěného území, které není 

vhodné pro nové využívání 

(naturalizace) 

Aktivace vnitřního rozvojového 

potenciálu zastavěného území 
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Výstupy projektu pro Ústecký kraj 

3.2.4. Sestavení mapy managementu území 

3.3.4. Technická instalace databáze pro mapu managementu území 

4.5.1. Implementační koncept – bude založeno na zkušenostech z Piekary (Pl) a Voitsbergu 

(A). Vyvinutí implementačního  konceptu  pro  Ústecký kraj. 

5.1.3. Regionální akční plán pro Ústecký kraj 

5.2.5. Pilotní projekt – feasibility study (finanční pobídky) 

5.2.6. Pilotní projekt – mapování a pilotní kalkulace pro 2 případové příklady, s doporučením 

dalších kroků ke zvýšení  investiční atraktivity. 

5.4.3 Zpráva o pilotním regionu v ČR - (přehled existujících a nových nástrojů plánování – 

(plánovací, právní  a finanční)). 
6
 

 

2. Teoretické vstupy pro praxi 

Cílem praxe bylo vytvoření studie modelového území Krásné Březno poloostrov: Východní 

výběžek s návrhem možného dočasného využití.  

Na začátku praxe jsem byla obecně obeznámena s projekty COBRAMAN  a zejména 

CircUse, které se problematikou brownfiledů v Ústeckém kraji zabývají. (viz. předchozí 

kapitola). 

Mezi hlavní vstupy práce  patřily tyto dokumenty: 

Analýza brownfieldů : v ORP Ústí nad Labem a Statutárním městě Ústí nad Labem  

pilotní výstup projektu COBRAMAN, zabývá se inventarizací ústeckých brownfield,  jejich 

hodnocením a srovnáním, jako například : 

„Objekt Krásné  Březno Poloostrov- Východní výběžek je jedním z 26 analyzovaných lokalit 

brownfields (větších jak 2 ha), které byly na území Ústeckého kraje zmapovány v průběhu 

projektu COBRAMAN. Tyto objekty zabírají na mapě města plochu 403 ha a tvoří 94% 

celkové plochy ústeckých brownfields. Mimo to se ale na území města vyskytuje až 57 

                                                 
6
 Ústecký kraj : oficiální internetové stránky [online]. 2011 [cit. 2011-11-30]. CircUse. Dostupné                       

z WWW: <http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98838&query 
=circuse&p1=84858>. 
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menších ploch (0,1-1,99ha), které dohromady zabírají 6% z celkové plochy brownfileds.“ 

(IURS,2010)
7
 

Studie Krásné Březno Poloostrov : analýza území, (SPF Group, 2011).
8
 

dílčí výstup projektu CircUse, detailně analyzuje vybraný brownfield mimo analytickou část i 

navrhuje formu dalšího využití lokality 

 

3. Průběh praxe 

Praxe na Krajském úřadě Ústeckého kraje se konala v termínu 21.-25.11.2011. Po příjezdu         

a administrativních náležitostech jsem byla spravena o činnosti odboru regionálního rozvoje, 

jeho členění a spolupráci s jinými organizacemi. 

Již během prvního dne mi byly poskytnuty informace ohledně probíhajících i ukončených 

projektů v souvislosti s problematikou brownfieldů (COBRAMAN, CircUse, CABERNET)                

a taktéž mi byla předána tištěná verze analytické studie řešeného území. 

Další den následovala terénní exkurze na vybraný brownfield- poloostrov Krásné Březno. 

V průběhu exkurze jsem mohla porovnávat realitu s poskytnutými podklady a klást doplňující 

otázky. 

Třetí den praxe byl věnován výjezdu do partnerského města Drážďany, kde se konalo 

zasedání odborné pracovní skupiny doprava Euroregionu Elbe - Labe.  

Čtvrtý a pátý den byl již věnován zpracování studie, ve které jsem navrhovala dočasné využití 

lokality. Obsahem studie byla jak analytická část, kterou jsem vytvořila syntézou předešlých 

studií a vlastními poznatky a poté část návrhová. Zde jsem mimo jiné  uplatnila poznatky 

z mého oboru (zahradní a krajinné architektury) a navrhla dočasné využití lokality.  

V průběhu celé praxe mi byl k dispozici osobní počítač. 

                                                 
7
 •IURS. Analýza brownfieldů : v ORP Ústí nad Labem a Statutárním městě Ústí nad Labem. Praha : 

IURS, 2010. 29 s. 
8
 SPF Group. Studie Krásné Březno - Poloostrov : analýza území. Ústí nad Labem : SPF Group, 

v.o.s., 2011. 33 s. 
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Obr.2 Koncept návrhu dočasného využití, výsledek praxe 

4. Závěrečné zhodnocení praxe 

Ukončenou praxi hodnotím v závěru jako přínosnou. Z mého hlediska, jako studenta, byla 

praxe zajímavá nejenom pro přínos informací o programech regenerace brownfields, ale také 

pro objasnění chodu a fungování krajského úřadu.  

Nahlédla jsem do možnosti řešení problematiky brownfieldů a zejména pak do celkové 

organizace projektu CircUse. Přínosným bylo i poznání, jak důležitým krokem je v přeměně 

brownfield samotná propagace její potřeby mezi běžnými občany.  

Pro další absolventy praxe bych doporučila samostatné předběžné seznámení s tématem. 

Orientace na místě je pak určitě jednodušší. Můj supervizor mne poskytl opravdu velké 

množství dalších materiálů, které by mne nebyly běžně dostupné, a proto bych tuto  příležitost 

nezahazovala. Jejich důkladné studium mně objasnilo mnoho nejasností a seznámilo s řadou 

nových informací, ke kterým bych se jinak těžko dopracovala sama. 

Pokud by se některý další praktikant zajímal o pokračování studie, doporučovala bych mu 

seznámit se co nejblíže s aktuálními záměry města, dotčených majitelů pozemků, dotčených 

orgánů státní správy, ale také běžných občanů. 

 



Závěrečně zprávy z praxí  v rámci projetu Partnerství pro české brownfieldy  - 1. Díl 

 

60 

 

Průzkum a navržení užití budovy zámku v Doubravě 
 

Termín: 18.11. - 25. 11. 2011 

Jméno studenta: Lenka Malachtová, Vysoká škola bňská- Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta stavební 

Místo praxe: RPG RE Land, s.r.o. a RPG RE Assets, s.r.o. 

 

1. Místo konání praxe  

Společnost RPG RE Land, s.r.o. a RPG RE Assets, s.r.o. 

 vlastní a spravuje cca 47 000 000 m2 pozemků a několik desítek nemovitostí; 

 vznikla odštěpením nepotřebného majetku těžební společnosti OKD a.s.. Jedná se 

zejména o pozemky a areály, které byly v minulosti používány k 

těžbě uhlí a souvisejícím servisním činnostem, nebo byly 

poddolovány; 

 spolupracuje s řadou investorů, neziskových organizací a obcí za účelem nalezení 

nového využití a začlenění postiženého území zpět do života obcí; 

 je připravena poskytnout formou nájmu nebo prodeje vhodnou lokalitu pro vaše 

záměry v průmyslu, zemědělství, bydlení nebo v developerské 

činnosti. 

2. Cíle praxe  

Cíl praxe bylo zjistit proč je stavba psaná jako památka, její historické kořeny a vývoj během 

století. Fyzický průzkum památky, jejího blízkého okolí. Možnosti využití území jako celku 

nebo jeho části. Stylizovala jsem se na objekt zámku, který byl používán jako správní budova 

ve 30. letech 20.století. Před tímto obdobím, jsou jen dochované zmínky již od 18. století o 

rodu Mattencloitů, kteří pocházeli z Belgických krajů. Roku 1928 a dále byl zámek v držení 

průmyslníka Guttmana, Vítkovických železáren dále byl pronajat obce a nyní je již psána v 

kronice jako velkostatek. Od roku 1945-48, kdy statek zabrali němci, byl zámek využíván 

jako správní budova, kde byly prováděny přestavby, přístavby. V roce 1948 byl velkostatek 

včetně všech pozemků byl pronajat OKD. Během 3 let, kdy měli velkostatek v držení němci, 

byl lihovar nečinný a technologie zrezivěla, povedlo se však výrobu obnovit. Nyní je lihovar 

v nepoužitelném stavu. Problematika území není jen ve využití, ale také o důlních vlivech na 

stavbu celého areálu velkostatku. Některé budovy jsou v neúnosném stavu a tudíž k demolici. 

ÚRYVEK Z ODEVZDANÉ PRÁCE: 

PROHLÍDKA ZÁMKU- VELKOSTATKU.  
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ARCHITEKTONICKÉ ZTVÁRNĚNÍ: VENKOVSKÉ FEUDÁLNÍ SÍDLO Z PŘELOMU 18. STOL. A 19. 

STOL., BYLO VYBUDOVÁNO POD VLIVY DOZNÍVAJÍCÍHO BAROKA A KLASICISMU. 

ZÁMEK TVOŘÍ ZDĚNÁ, OMÍTANÁ, JEDNOPATROVÁ BUDOVA OBDELNÍKOVÉHO PŮDORYSU 

(12,5x22m), O 7x3 OKENNÍCH OSÁCH, S MĚLKÝM RISALITEM A TROJÚHELNÍKOVÝM ŠTÍTEM. V 

HLAVNÍM PRŮČELÍ- JE VALBOVÁ, KRYTÁ PLECHOVOU KRYTINOU. FASÁDA SE ZAOBLENÝMI 

ROHY JE ČLENĚNÁ LISENOVÝMI RÁMY A PROFILOVANOU KORUNNÍ ŘÍMSOU. 

V INTERIÉRU JSOU PLACKOVÉ KLENBY NA PÁSECH, KLENBY VALENÉ A VALENÉ S 

VÝSEČEMI. 

 

 

 

 
 

Obr. 1 Čelní pohled zámku 

 

STÁVAJÍCÍ STAV:  

OBJEKT SE NA PRVNÍ POHLED JEVÍ JAKO VELICE ZANEDBANÝ. OMÍTKY JSOU JIŽ 

VĚTRALÉ(MÍSTY OPADANÉ ZCELA). OKENNÍMI A DVEŘNÍMI OTVORY PROFUKUJE DO 

OBJEKTU A VYTVÁŘÍ ZDE PROUDĚNÍ VZDUCHU. POROSTY PŘED OBJEKTEM JSOU VELKÉHO 

MNOŽSTVÍ A TÍMTO BUDOVA VIZUÁLNĚ ZANIKÁ. 

KONSTRUKCE: STŘEŠNÍ KONSTRUKCE JE VE VÝBORNÉM STAVU S PLECHOVOU KRYTINOU.

   

    

STROPNÍ KONSTRUKCE, SVISLÉ KONSTRUKCE, SCHODIŠTĚ SE JEVILY BÝT ZE STATICKÉHO 

HLEDISKA V POŘÁDKU, Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA JE ZDE JEDNA ÚNIKOVÁ CESTA A TO PO 

CENTRÁLNÍM SCHODIŠTI. JEDINÉ NEBEZPEČÍ, KTERÉ JE OČEKÁVATELNÉ JE 

NESTEJNOMĚRNÝPOKLES ZÁKLADOVÉ SPÁRY Z DŮVODU PODDOLOVANÉHO ÚZEMÍ. V 

OBJEKTU JE JIŽ PRASKLINA, NEZNÁMO JAK DLOUHO. 

 



Závěrečně zprávy z praxí  v rámci projetu Partnerství pro české brownfieldy  - 1. Díl 

 

62 

 

 
obr. 2 Vnitřní místnost zámku 

 

 

 
PŘIDRUŽENÝ OBJEKT: SANACE BUDOU NUTNÉ U OBJEKTU GARÁŽE A SPRÁVNÍHO BYTU, 

KTERÝ VLIVEM PORUŠENÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE MÁ VLHKOSTNÍ MAPY VE ZDIVU DO 

VÝŠKY CCA 2M, OKAPNÍ SOUSTAVA NENÍ DOKONČENÁ A DÍKY VODĚ, KTERÁ STÉKÁ PO 

STĚNÁCH OBJEKTU JE ZDIVO TAKTÉŽ NASÁKLÉ. 

DALŠÍ PŘIDRUŽENÉ OBJEKTY- ŘADOVÁ ZÁSTAVBA S PIVOVAREMJE CO SE TÝČE 

STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ V DEZOLÁTNÍM STAVU, MÍSTY JIŽ NARUŠENÁ KONSTRUKCE. 

KOMÍN BUDE ODSTRANĚN ROZEBRÁNÍM. SVISLÉ KONSTRUKCE BY MOHLY BÝT 

PONECHÁNY PRO ADAPTACI MOŽNÉHO PENZIONU, HOTELU ČI UBYTOVNY. 

STÁJE - NYNÍ SE OBJEKT VYUŽÍVÁ PRO USTÁJENÍ KONÍ- ZDE JSOU SVISLÉ KONSTRUKCE I 

KONSTRUKCE PODLAHY PŘIZPŮSOBENY CHOVU TOHOTO DRUHU ZVÍŘAT, DÁLE KRAV, KOZ, 

PRASAT. 

 

3. Průběh praxe 

Provedli jsme průzkum budovy na místě a její projektovou dokumentaci. 
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Historický průzkum byl prováděn v archivu města Karviná, zde jsem prostudovala veškeré 

dostupné informace- mapové podklady, kroniky městyse Doubrava 

   

Obr. 3 Mapový podklad z roku 1943 

Diskuze s paní Paskovskou ohledně historických hodnot zámku a jeho okolí. 

4. Zhodnocení praxe 

Průběh praxe bych hodnotila jako výbornou. 
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Obr. 3 Návrh vnitřního prostoru, jeho využití 

 

Výsledky mé praxe jsou:  

Návrh vnitřního prostoru, jeho využití 

 
Nápady na využití prostoru zámečku: 

1. provést rekonstrukci pro vytvoření hospody ve velkostatku 

 -kuchyně  

- možnost provozovat jako vývařovnu pro důchodce či dělníky 

2. provedení dětského koutku 

- provedení rekonstrukce omítek a podlah, vybavení= prolízačky, skluzavky  

3. ubytovna  

- v 2.NP by mohla být ubytovna s malou kuchyní a společnou koupelnou 

( pro sociálně slabé jedince) 

 

Nápady na využití okolního prostoru-budov: 

1. spravení objektů pro dobytek, koně 

- obnova živého zemědělství- chov koz, krav, slepic ( bio výrobky) 

2. provedení udírny a letní zahrádky chov ryb 

-postupem času bude vodní plocha až pod zámkem a bude zde možnost si 

ulovit. Podpora rybářů a nadšenců. 

3. Letní středisko pro odpočinek - v místech bývalého pivovaru možnost vytvořit 

několik jednotek ať už apartmánových nebo jen pokoje s vlastními koupelnami 

- jídlo, pití a občerstvení by bylo zajištěno ostatními objekty 

4. Konírna- mohla by sloužit jako hypoterapie--k tomuto se vážře ubytování, strava 

5. rekonstrukce bytu správce i s garáží 

Možnost nabídky obci: znovuobnovení loutkařského a ochotnického divadla v prostorách 

zámku ( 1NP) 
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 předpokládané náklady na rekonstrukci 
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Brownfields v Moravskoslezském kraji 
 

Termín: 7. 2. - 6. 3. 2012 

Jméno studenta: Radka Marková, Ostravská univerzita v Ostravě, Katedra sociální geografie a 

regionálního rozvoje 

Místo praxe: Agentura pro regionální rozvoj a.s. 

 

1. Místo konání praxe  

Svou praxi jsem vykonávala v Agentuře pro regionální rozvoj a.s. Tato společnost sídlí 

v Ostravě na ulici Na Jízdárně 7/1245. Vlastníkem agentury je Moravskoslezský kraj, tudíž je 

odpovědna za řadu činností, kterými podporuje činnost samosprávy kraje. Svými aktivitami 

pomáhá rozvoji Moravskoslezského kraje. Zaměřuje se i na obyvatele a ekonomické instituce. 

Právě za účelem podpory rozvoje regionu byla tato organizace založena. Agentura má čtyři 

základní segmenty své činnosti, těmi jsou: strategie a inovace, podnikání a dotační 

management, cestovní ruch a marketing a vzdělávání.  

Právě segment Podnikání a dotační management se svou činností zaměřuje na zlepšení 

podnikatelského prostředí v kraji a propagaci Moravskoslezského kraje jako příznivého místa 

pro podnikání. Pod tuto oblast činnosti Agentury pro regionální rozvoj a.s. spadá i databáze 

brownfieldů a podnikatelských zón, zpracovávání žádostí o dotace, řízení projektů, které jsou 

financovány z evropských prostředků, pořádání konferencí či seminářů na daná témata a 

mnoho dalších.  

Agentura pro regionální rozvoj a.s. také zpracovává strategické dokumenty, čímž pomáhá 

obcím, městům, ale i kraji soustředit se na zvýšení úrovně života v dané lokalitě. Tato 

organizace je rovněž zaměřena na rozvoj vzdělávání. Svou vlastní aktivitou organizuje různá 

setkání, kdy hlavním cílem je přenášení zkušeností s rozvojem kraje. 

2. Teoretické vstupy pro praxi 

Základním cílem praxe bylo seznámení se s praktickou částí regionálního rozvoje na základě 

teoretických informací získaných v rámci mého dosavadního studia. Součástí byla pomoc na 

některých aktuálních projektech týkajících se brownfieldů v Moravskoslezském kraji.  

Jelikož byla má praxe zaměřena na brownfieldy, je nutno si tento pojem vysvětlit. Lze ho 

definovat jako: „Opuštěné či nevyužívané místo, které je oproti zeleným plochám postiženo 

vlivem předchozího využívání (ekologická a jiná rizika), které vyžaduje zvláštní péči při jeho 

regeneraci.“
9
 

                                                 
9
 Brownfields, online [2012-03-09]. Dostupné z: http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/brownfields.html 
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Mezi takto definovaná území mohou patřit areály průmyslových podniků, areály bývalých 

dolů, různá odkaliště, skládky, ať už průmyslových odpadů či chemické, skládky tuhých 

komunálních odpadů a zeminy, opuštěné areály bývalých zemědělských či vojenských areálů 

apod. 

V současné době je pro přicházející investory výhodnější zahájit svou výrobu na greenfields, 

tzv. zelené louce. Rozhodně to však zvyšuje zábor zemědělských půd, což je výrazně 

negativní důsledek tohoto typu výstavby. Je teda důležité zvyšovat přitažlivost brownfieldů, 

aby byly konkurenceschopné pro získání nových investorů. Dané lokality, které jsou 

připraveny pro výstavbu nových projektů zahraničních či domácích investorů jsou 

zaevidovány v Národní databázi brownfieldů.  Pro období 2006 až 2008 je problematika 

brownfieldů zavedena v Programu rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje. 

3. Popis konkrétních prací a projektů 

V průběhu mé praxe v Agentuře pro regionální rozvoj a.s. jsem spolupracovala s Ing. Jiřím 

Vozňákem. Pod jeho dohledem jsem pracovala na 4 projektech. 

Rekonstrukce infekčního pavilónu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o. 

V rámci tohoto projektu jsem pomáhala s vypracováním studie ke zpracování žádosti o dotaci 

a posléze jsem prováděla korektury a editaci ve finančním a ekonomickém hodnocení daného 

projektu. 

Nemocnice s poliklinikou Havířov je spádovým pracovištěm východní části 

Moravskoslezského kraje v léčbě infekčních chorob.  Spolu s Fakultní nemocnicí Ostrava, p. 

o. a Slezskou nemocnicí v Opavě, p. o. jsou součástí infrastruktury při řešení pandemických 

situací v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem dané rekonstrukce je zvýšení dostupnosti, 

kvality a efektivity poskytování lékařské péče zaměřené na prevenci či léčbu infekční 

choroby. Nemocnice s poliklinikou Havířov disponuje kvalitním personálem, avšak špatný 

technický stav infekčního pavilonu a nekvalitní materiálové vybavení brání k využívání 

současných moderních medicínských poznatků. Část pavilonu je již vzhledem k technickému 

stavu nevyužívaná, a u zbytku objektu by to následovalo, kdyby nedošlo ke komplexní 

rekonstrukci havarijního stavu. 

Objekt infekčního pavilonu byl postaven v roce 1968 a od této doby zde byly provedeny 

pouze drobné úpravy. V současné době nevyhovuje rozvržení místních komunikací, které 

vedou k příjmu na oddělení, vstup do ambulantní části nedisponuje bezbariérovým přístupem, 

tudíž se mimo jiné bude jednat o výstavbu kruhového obratiště sanitek a pojezdových pásů 

pro zdravotně postižené osoby. Dále budou realizovány stavební úpravy, nové vytápění, 

rozvody vody pro vzduchotechniku atd. 

Výsledky dané studie prokázaly, že projekt je efektivní a smysluplný. Jelikož se jedná o 

neziskový projekt, financování bude zprostředkovávat Regionální operační program NUTS II 

Moravskoslezsko 2007-2013. 
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Obr. 1 Areál nemocnice s poliklinikou Havířov 

 
Obr. 2 Hlavní vchod do nemocnice s poliklinikou Havířov 

Horský hotel Čeladenka  

V rámci tohoto projektu jsem vyhledávala konkurenční subjekty Horského hotelu Čeladenka, 

který se nachází v obci Čeladná. Zajímala jsem se především o vybavení a kapacitu, počet 

hvězdiček, ceny za služby a ostatní atraktivity v konkurenčním prostředí. Horský hotel 

poskytuje ubytování v samotném hotelu, chatách, ale i ve 3 rodinných domcích. Je zaměřen 

především pro skupinové pobyty, jako jsou školy v přírodě či ozdravné pobyty. V současné 

době je zcela uzavřen a chátrá. 

 
Obr. 3 Horský hotel Čeladenka  Obr. 4 Areál Horského hotelu Čeladenka 

Regenerace části areálu nemocnice v Bruntále 

Náplní mé práce na tomto projektu bylo vypracování částí zadávací dokumentace pro výběr 

realizátora studii regenerace části bývalého areálu nemocnice v Bruntále. 
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V severní části obce se nachází lokalita opuštěné části areálu nemocnice o velikosti 17 000m
2
, 

pro kterou město hledá využití. Jedná se o objekty bývalé budovy chirurgie, gynekologie, 

interny, autodílny a garáže, které jsou v majetku obce. V nezastavěné části se nachází i 

nemocniční park se vzrostlou zelení, základy inženýrských sítí pro kdysi zamýšlenou 

výstavbu operačních sálů. Daný areál se nachází v blízkost centra, má dobrou dopravní 

obslužnost a nachází se ve stabilizovaném okolí, tudíž se z urbanistického hlediska jedná o 

velice cenný objekt. Obsahem studie bude mj. zjištění inženýrských sítí, koncepce dopravního 

napojení, vliv projektu na životní prostředí, návrh financí pomocí PPP či technické posouzení 

stavu objektů. 

 
Obr. 5 Nemocnice Bruntál 

Vyhledávání podkladů pro konferenci o venkovských brownfieldech 

V rámci jedné z mých praxí jsem vyhledávala venkovské brownfieldy pro připravovanou 

konferenci „Brownfields v Moravskoslezském kraji 2012“, která bude takto tématicky 

zaměřena.  Zajímalo mě především, kde se daný objekt nachází, důležité bylo, aby nesídlil ve 

městě, ale na venkově. Na internetových stránkách jsem vyhledávala původní využití objektu. 

Z velké části se jednalo o bývalé zemědělské objekty, a poté jsem se měla zaměřit na to, 

k čemu je objekt využíván v současné době.  

4. Zhodnocení praxe 

Během mého dosavadního studia jsem se zatím soustředila pouze na teoretickou část 

regionálního rozvoje. Jsem ráda, že se mi naskytla příležitost zúčastnit se praxe v Agentuře 

pro regionální rozvoj a. s. Dle mého názoru je praktická stránka velice důležitá. Všichni 

zaměstnanci Agentury pro regionální rozvoj a.s. byli velice vstřícní a ochotní. Rozhodně bych 

všem studentům doporučila zúčastnit se takového projektu, jelikož lépe pochopí danou 

problematiku, seznámí se s průběhem příprav daných projektů či budou svědky jednotlivých 

jednání.S průběhem celé praxe jsem velice spokojena a do budoucna bych se něčím 

podobným ráda zabývala. 

 

Zdroje 
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http://www.nsphav.cz/pro-media/tiskove-zpravy/havirovska-nemocnice-slavi-40-vyroci.html
http://www.celadenka.cz/fotky.html
http://www.celadenka.cz/fotky.html
http://www.bruntal.net/search.php?rsvelikost=uvod&rstext=all-phpRS-all&rstema=46
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Ostrava Hrušov – Business Park – zpracování Studie příležitostí u 

areálu bývalých chemických závodů v Hrušově  
 

Termín: 13. 2. - 20. 4. 2012 

Jméno studenta: Vojtěch Martínek, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická 

fakulta, obor Management 

Místo praxe: H-Zone s.r.o. 

1. Společnost H-Zone s.r.o. místo konání praxe 

Společnost H-Zone s.r.o. je vlastníkem areálu bývalých chemických závodů v Ostravě – 

Hrušově a v současné době je její hlavní činností správa tohoto areálu s cílem realizace jeho 

budoucího rozvoje. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 detail území Hrušova   Obr. 2 lokalizace Hrušova v Ostravě 

Celé území je svou minulostí klasifikováno jako území brownfield a společnost má v úmyslu 

provést sanaci tohoto areálu, na kterou by ráda využila možnost získat dotaci z fondů 

Evropské unie.  

V současné době společnost předložila žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu 

Životní prostředí. Zároveň se společnost začíná zaměřovat na budoucí rozvoj území a s tím 

související investiční záměry pro další využití tohoto pozemku. 

Společnost je současně otevřena spolupráci s dalšími developerskými společnostmi, investory, 

ale také s městy a obcemi, za účelem přípravy návrhu nového využití a následujícího rozvoje 

Areálu.  

 



Závěrečně zprávy z praxí  v rámci projetu Partnerství pro české brownfieldy  - 1. Díl 

 

72 

 

2. SWOT analýza a Studie příležitosti 

Hlavním cílem praxe bylo vypracovat SWOT analýzu pro území Hrušov s větším zaměřením 

na jeho příležitosti. K tomuto cíli se vztahovali i menší dílčí cíle, které mi pomáhaly se 

seznámit s daným územím. 

SWOT analýza je univerzální analytická technika zaměřená na zhodnocení vnitřních a 

vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace, systému, projektu či jakéhokoliv jiného 

záměru.  

V rámci SWOT analýzy se hodnotí vnitřní a vnější faktory. Vnitřní faktory zahrnují silné 

stránky (Strengths) a slabé stránky (Weaknesses) zkoumaného objektu. Vnější faktory 

zahrnují příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), které souvisí s okolním 

prostředím zkoumaného objektu. SWOT je akronym z počátečních písmen anglických názvů 

jednotlivých faktorů. 

 

Obr. 3 SWOT analýza 

Podstatou analýzy je tedy identifikovat klíčové silné a slabé stránky organizace 

a klíčové příležitosti a hrozby vnějšího prostředí.  

S výslednými informacemi lze dále pracovat různým způsobem. Můžeme je brát jako 

informativní doprovodné podklady, nebo mohou plnit např. funkci podkladů pro rozhodování. 

Na SWOT analýzu je navázáno se studií příležitostí pro dané území, která ze SWOT analýzy 

vytahuje písmeno O (opportuninties – příležitosti) a dále je komentuje. Studie příležitostí 

http://managementmania.com/analyzy-analyticke-techniky
http://managementmania.com/organizace
http://managementmania.com/hrozba-threat
http://managementmania.com/okolni-prostredi
http://managementmania.com/okolni-prostredi
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(Oportunity Study) je dokument, který pokládá určitý základ předinvestiční fáze, v rámci nějž 

je definováno co nejširší spektrum investičních příležitostí, o nichž lze v této etapě uvažovat 

jako o potenciálně ekonomický výnosných. Ve studii jsou vymezeny reálné možnosti 

investování před tím, než jsou některé z nich zvoleny k podrobnějšímu a tedy nákladnějšímu 

zpracování ve Studii proveditelnosti. Výstupem je selektovaný soubor potenciálních investic, 

který slouží jako podklad pro další rozhodování.  

3. Zpracování SWOT analýzy se zaměřením na příležitosti 

Pro zpracování SWOT analýzy bylo nutné poznat území Hrušova. Vedoucí praxe u firmy H-

Zone s.r.o. zařídila výjezd do lokality Hrušova, kde byl popsán terén, respektive, kde se 

nacházejí lokální ohniska znečištění, skládky, přechodná skladiště, stále stojící objekty, 

napojení pozemku na inženýrské sítě, okolí pozemku s napojením na infrastrukturu apod. 

Také bylo rozebráno, jak se bude postupovat s úpravami terénu při sanačním řízení. 

Pro sběr materiálů a dokumentů jsem docházel do sídla společnosti, kde mi byly poskytovány 

informace pro zpracování cílového dokumentu. Také zde probíhaly konzultace dle domluvy 

na zpracování SWOT analýzy, které udávali směr pro další práci. 

Jak již bylo zmíněno, tak hlavním výstupem práce byla SWOT analýza území Hrušova se 

zaměřením na příležitosti. Analýza je členěna do několika částí. V první části práce je 

provedena všeobecná SWOT analýza a ve druhé části už je konkrétnější zaměření na jeden 

faktor ze SWOT analýzy, kterým jsou příležitosti. Příležitosti jsou dále členěny a podrobněji 

rozpracovány. 

4. Závěrečné zhodnocení  

Jelikož jsem student třetího ročníku, který se chystá na rok do zahraniční, tak mi to přineslo 

jisté komplikace při docházení na praxi (psaní bakalářské práce a zkoušky zimního semestru). 

Jelikož měla být výstupem praxe SWOT analýza, tak bylo zbytečné docházet jeden celý 

pracovní týden do organizace. Firma H-Zone s.r.o. má ve svém ostravském sídle pouze 

jednoho pracovníka, který musí být flexibilní a nebylo by pro něj optimální přivázat se na 

celý týden do kanceláře. 

Praxe po dohodě tedy probíhala formou samostatné práce s následnými konzultacemi, které 

určovaly její další vývoj. Místo jednoho pracovního týdnu jsme tak praxi rozložili na délku 

dvou měsíců, kdy jsem mohl pohodně pracovat na všech svých úkolech, aniž bych byl pod 

časovým tlakem. 

Velice kladně hodnotím přístup vedoucí praxe u společnosti H-Zone s.r.o. paní Ing. Marcely 

Tomáškové, která byla vždy ochotná se sejít a probrat další postup pro práci nebo poskytnout 

cenné rady.  

Díky praxi jsem získal jako student, který nepochází z Ostravy spoustu informací o tomto 

městě. K praxi se vztahovalo studium dokumentů, které souvisí s žádostí o dotaci (tyto 

dokumenty lze nastudovat na stránkách www.opzp.cz), historie území, investiční projekty 

http://www.opzp.cz/
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firem, které v Ostravě plánují výstavbu nebo již nějakou realizují a hlavně studium metodiky 

SWOT analýzy. Díky praxi jsem získal přehled o vývoji tváře Ostravy pro dalších několik let. 

Dalším přínosem bylo uvědomění si konkurenčních tlaků ostatních firem při hledání 

příležitostí pro pozemek a mapování možné budoucí konkurence, která se v Ostravě nachází. 

V další etapě projektu by mohl student navázat s předběžnou studií proveditelnosti a 

následnou studií proveditelnosti nebo finančními analýzami. Všechny zde navržené práce pro 

pokračovatele jsou z oblasti ekonomie, takže by mělo být předpokladem vzdělávání se 

v tomto oboru. Při plánování a výstavbě areálu se poté jistě otevřou dveře pro praxi studentům 

i z jiných oborů než jen ekonomie. 
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Možnosti regenerací brownfieldů v Bratislavě a příklady 

úspěšných regenerací ve světě – zpráva z praxe 
 

Termín: 2.11. - 10. 11. 2011 

Jméno studenta: Daniel Matějka, Mendelova univerzita, Ústav plánování krajiny, 

Místo praxe: SPECTRA – centrum excelence STU 

 

1. SPECTRA – centrum excelence STU 

SPECTRA Centrum excelencie EU (Central European Research and Training Centre in 

Spatial Planning – Stredoeurópske výskumné a školiace centrum v oblasti priestorového 

plánovania) je součástí Slovenské technické univerzity v Bratislavě – Ústavu managementu.  

SPECTRA se zabývá prostorovým plánováním, urbanistickými souvislostmi, ekologickými, 

ekonomickými a sociálními hledisky prostorového rozvoje. Cílem je vytvoření vědecko 

výzkumného školícího centra, jehož úlohou je tvorba a transfer know-how a výchova 

odborníků v oblasti prostorového plánování. Snahou centra je přispět svými aktivitami 

k procesům sociální a kulturní integrace Evropy a teritoriální kohezi. Výzkum a návrhy 

napomáhají směřující k řešení optimalizace prostorových struktur osídlení napomáhají 

zároveň plnit kritérium udržitelnosti prostorového rozvoje, vyvažovat regionální disparity a 

přispět ke zlepšení kvality života.  

Zvláštní zřetel je ve výzkumných aktivitách kladen na problémové území typu brownfield.  

SPECTRA Centrum excelencie EU je vydavatelem vědeckého časopisu TERRA – SPECTRA 

Planning studies v anglickém jazyce.  

 

Pracoviště Ústavu managementu se dále podílí na projektech: 

LUDA (Improvement of Quality of Life in Large Urban Distressed Areas) - zaobírá se 

problematikou borownfieldů  

CABERNET (Concerted Action on Brownfield Economic Regeneration Network) - zaobírá 

se problematikou borownfieldů 

READY „Rehabilitiation and Development of European Mining Areas - analyzoval podstatné 

aspekty fyzické a  sociální degradace  

akronym LEPOB - projekt celoživotního vzdělávání v oblasti brownfieldů 
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BRIBAST „Brownfields in Baltic States“ - zaměřoval  se na diseminaci know-how a 

poznatky o brownfieldech  

CircUse „Circular Flow Land Use Management“  

 

2. Teoretické vstupy pro praxi 

Praxe probíhala v Bratislavě na pracovišti Ústavu Managementu Slovenské technické 

univerzity. Cíle praxe se odvíjely od zaměření pracoviště.  

Prvním cílem praxe bylo seznámení se s přístupy pracoviště k mapování, hodnocení a 

projekci regenerací brownfieldů. Jednalo se zejména o účasti na přednáškách, studium 

odborné literatury  

Druhým cílem bylo z dostupné literatury a elektronických zdrojů zpracovat rešerši regeneraci 

brownfieldů, zvláště z ní pro SPECTRu. 

Druhým cílem praxe byla návštěva vybraných lokalit brownfieldů v Bratislavě – městské části 

Rača a na nábřeží Dunaje v centru města a následně jejich vyhodnocení dle metodiky  

 

3. Popis konkrétních prací, projektů jednání, diskuzí, na kterých se student 

podílel. 

Středa 2.11.2011 – Příjezd do Bratislavy, setkání s Doc. PhDr. Dagmar PETRÍKOVÁ, PhD., 

vedoucí oddělení „Priestorové plánovanie a manažment“. Obecný úvod do problematiky 

brownfields na území města, seznámení se strukturou pracoviště, tvorba programu praxe. 

Čtvrtek 3.11.2011 – Účast na Ateliérové výuce pod vedením Mgr. Mateje JAŠSO, PhD., 

přednáška o regenerací ploch ve Stockholmu. Ateliér se zabývá analýzou vybraného města 

nebo městskou částí jako jedinečné osobnosti. Snaží se o artikulaci významů, vyhodnocení 

znaků a symbolů, využití vizuální sociologie apod. Účast na přednášce Doc.Ing. Vojvodíková 

Barbara, Ph.D. o Možnostech regenerace Brownfieldů v rámci předmětů  „Typológia 

urbánnych postihnutých území“ a přednášce „Metodológia urbánnej regenerácie“  

Pátek 4.11.2011 – Samostudium v knihovně pracoviště pod vedením Ing. Ľubomíra 

Jamečného – rešerže regenerovaných ploch brownfield v Evropě z dostupných publikací. 

Exkurze na projekt „Eurovea Galléria Bratislava“. Jedná se nákupní pasáž, která se nachází 

v jedinečné nábřežní lokalitě v přímém sousedství historického centra Bratislavy. Součástí 

Eurovey je dvouhektarový nábřežní park s promenádou a nové veřejné náměstí na ploše 

bývalé rafinérie Apollo. Přípravy tohoto Brownfields započala již v 90. letech zahájení stavby 

nákupního střediska i veřejných prostor proběhlo v roce 2006, otevření proběhlo v roce 2010. 
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Obr. 1,2 Eurovea. Historický stav brownfieldu a současný stav parku. 

Pondělí 7.11.2011 – Účast na přednášce „Účast veřejnosti v územním plánování“ Doc. PhDr. 

Dagmar PETRÍKOVÉ, PhD., na přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského. 

„Participace a sociologické průzkumy“ jsou jedním ze základních předpokladů úspěšné 

regenerace brownfieldů. Odpoledne exkurze na projekt „River Park“. River Park unikátním 

způsobem spojuje to, co k sobě odpradávna patří – rušná život ve městě s energií evropského 

veletoku. Komplex budov River Park je ambiciózní projekt s dílny holandského architekta 

Ericka van Egeraata. Projekt regeneruje nábřeží a připojuje se k městu. 

  

Obr. 3,4 Riverpark. Urbanistický koncept rozšíření města a tvorba nábřeží 

Úterý 8.11.2011 Samostudium v knihovně pracoviště pod vedením Ing. Ľubomíra Jamečného 

a Doc. Ing. arch. Daniely Gažové, PhD. Rešerže regenerovaných ploch brownfield v evropě 

z dostupných publikací a elektronických zdrojů. 

Středa 9.11.2011 Exkurze Brownfields v městské části Rača a vyhodnocení ploch brownfields 

na základě metodiky SPECTRy. První studium proběhlo v areálu, kde působila firma Meopta 

vyrábějící optické přístroje, v současnosti jsou prostory částečně pronajaté, zbytek chátrá. 

Podobně jako u společnosti AB Cosmetics, ani zde nebyl umožněný volný pohyb po areálu na 

získání foto dokumentace. Meopta se nachází v zastavěné části Rače, pouze ze severní strany 

se nacházejí vinice, které představují kontakt s krajinou tohoto brownfieldu. Druhý vzorový 

objekt v městské části Rača, který byl navštíven je bývala výrobna a sklad Matador se nachází 

v méně zastavěné části Rače, v blízkosti železniční tratě. Vlastníkem se stalo město, dnes 

areál chátrá, není dostatečně oplocený.  



Závěrečně zprávy z praxí  v rámci projetu Partnerství pro české brownfieldy  - 1. Díl 

 

78 

 

  

Obr. 5,6 Městská část Rača je typická vysokým výskytem brownfieldů. Pohled na bývalou 

výrobnu a sklad Matador 

Odpoledne a večer účast na otevření výstavy „Premena priemyselných pamiatok Nemecka“ 

organizována Združením krajinářských památkářů v Německu v Design factory. Exkluzivní 

prostory design factory vznikly konverzí bývalé stavomontážnej haly, jejíž průmyslovou 

atmosféru oživila trojice architektů Martin Paško, Zoran Michalčák a Zuzana Zacharová. 

Veřejnosti byla zpřístupněna 10. října 2005. Design factory je situována na Bottově ulici - 

území bratislavských brownfieldů, průmyslové zóny, která byla na přelomu 19. a 20. století 

největší a nejhustší ve městě. V roce 1927 byla pro území vydána regulační zastavovací 

úprava, v té době zde existovalo již několik průmyslových provozů, mezi jinými i továrna 

Kabely (1894). Vývoj lokality výrazně poznamenala událost vybombardování areálu rafinerie 

Apollo (1944). Na vernisáži výstavy měl hlavní přednášku Axel Föhl z Německa, autor 

výstavy. Další panelové diskuse se účastnili Ján Orlovský, Západoslovenská energetika; 

Miroslav Hrušovský, architekt, Penta Investments; Martin Paško, architekt (projekt „refinery 

gallery“); Ján Čáni, Krajský pamiatkový úrad, Trnava (projekt „Elektrárňa Piešťany“); Eva 

Kráľová, FA STU v Bratislave a Axel Föhl, Združenie krajinských pamiatkarov v Nemecku. 

 

Obr. 7,8 Design factory. Konverze průmyslové haly v centrum designu – místo výstav, 

kavárna apod. 
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Čtvrtek 10.11.2011 Přednáška Prof. Ing. arch. Maroše Finky, PhD. „zástupca riaditeľa ústavu 

manažmentu“ na téma Brownfieldů v rámci předmětů „Typológia urbánnych postihnutých 

území“ a přednášce „Metodológia urbánnej regenerácie“. Účast na Ateliérové výuce pod 

vedením Mgr. Mateje JAŠSO, PhD. 

Seznam teoreticky prostudovaných regenerací brownfieldů v literatuře v rámci praxe a 

zpracování rešerše pro SPECTRu: 

Místo, realizace Původní využití Budoucí využití 

Francie / Park André Citröen-Paříž, Saint-Cloude 

 

továrna firmy Citröen - výroba 

automobilů 

Park založen na principech Le Notrovské 

tradice, soutěž na projekt vyhráli Patrick 

Berge, Jean-Francoise Jodry, A. Provost, 

Jean Paul Viguier 

Francie / Univerzitní knihovna - Creusot - 

Montceau 

výroba železa a oceli 

 

Ecomusée, park, univerzitní zařízení 

Rakousko / Gasometer / Vídeň 

 

4 plynojemy z roku 1896 na 

skladování svítiplynu 

 

dnes byty, obchody, víceúčelová hala, 

garáže, školka, arboretum, kancelář 

Německo / Landschaftspark Erin v Castorp-Rauxel těžební a důlní činnost park 

USA / Hight line Park - Manhattan (New York) kolejiště liniový park 

 

Španělsko / "LA Fabrica", Avenida de LA 

INDUSTRIA, SANT JUST DESVERN, Barcelona 

silo 

 

obytná funkce, jedna z prvních konverzí 

brownfields vůbec, z roku 1973 – 1975 

Německo / Duisburg 

Landschaftspark Duisburg – Nord 

 

Těžký průmysl - hornictví, hutě, 

vysoké pece  

Landschaftspark-krajinářský park 

Německo / Alsdorf 

Annapark Alsdorf 

 

Černouhelný důl a koksovny Park, obytné soubory, reprezentativní 

prostory pro muzeum hornictví a železnice. 

Jedná se o konverzi, která z industriální 

matrice využívá jen menší část, podstatné 

plochy byly věnovány nové zástavbě, 

zejména proto, že se nachází v blízkosti 

centra města. 

Německo / Gelsenkirchen 

Nordsternpark Gelsenkirchen 

Důl Nordstern 

 

Krajinářský park, restaurace, výstavní 

prostory, bytové jednotky. 

Tab. 1 Seznam prostudovaných konverzí brownfieldů pro které byla v rámci praxe zpracována 

rešerše. 
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Charakteristika areálu Matador (příklad hodnocení Brownfieldů): 

02 / Areál Matador, Pastierska ulica

Identifikace

Katastrální území BA III – Rača, Pastierska, Pri šajbách

Vymezení území Ze dvou stran cesta, z jedné železnice, z jedné pole

Charakteristika fyzické struktury území

Rozloha 14600m2

Index zastavěnosti (plocha zastavěná/celková 

plocha úz.) 0,55

Podlažnost

Převážně jednopodlažní území, maximálně 

dvoupodlažní, vysoké stropy - skladové prostory

Index zeleně (plocha zeleně/celková plocha úz.) 0,09

Charakter zeleně

V okolí areálu doprovodná zeleň komunikací, uvnitř 

neudržovaná travnatá plocha, náletová zeleň

Struktura zeleně Nekompaktní

Zdravotní stav zeleně Neudržovaná

Vodní toky a vodní plochy - charakter a rozloha Na řešeném území se nenachází

Stavby v území Průmyslové objekty, skladovací prostory

Fyzický stav staveb

Starší stavby v dobrém stavu, střechy relativně nové, 

potřeba rekonstrukce některých budov

Charakteristky funkční struktury území

Funkční využití území v minulosti

Protektorování pneumatik, pneuservis, sklady, 

doplňkové funkce

Funkční využití území v současnosti Žádné

Fnkční určení v územním plánu 301, Průmyslová výroba

Vybavení území dopravní infrastrukturou

Dostatečná, v těsné blízkosti cesta 3. třídy, 

autobusová doprava, železniční stanice Bratislava - 

Rača a Bratislava - Východ v blízkosti

Vybavení území technickou infrastrukturou Dostatečné

Vybavení území sociální infrastrukturou

Částečné, jedná se o odlehlejší část MO Račča, 

která nemá dostatečnou občanskou vybavenost

Dostupnost infrastruktury na okolních pozemcích Dostatečná

Osobitosti území - potenciály a zátěže

Kulturní hodnoty území Žadné

Environmentální zátěž Není známa

Bezpečnostní rizika území

Chátrající budovy, objekt bez stráže, blízkost 

železnice, neizolovaná železniční strať

Konflikty území Železnice, sociální živly, chátrající objekty, 

Možné využití

Možné využití 1

V případě změny UPN a možnosti rozšíření území - 

volnočasové využití území

Možné využití 2 Skladovací prostory  

Tab. 2 Hodnocení brownfieldu v Bratislavě na příkladu areálu Matador v městské části Rača 

. 
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4. Závěrečné zhodnocení  

Průběh praxe byl tvarován zejména zaměřením a činnostmi centra SPECTRA a Oddělení 

prostorového plánování STU. Praxe byla zaměřena zejména v teoretické rovině studia 

obecných možných přístupů k regenerací brownfieldů – a zpracování rešerše regenerací 

bprwnfieldů z literatury a elektronických zdrojů. Část byla zaměřena na průzkum konkrétních 

bratislavských brownfieldů a studium informací vedoucích k jejich bližšímu poznání – jejich 

popis. Většina informací byla podávána v návaznosti na aktuální aktivity pracovníků a 

harmonogramu školního roku (přednášky, cvičení, ateliéry), část informací jsem získal díky 

studiu v knihovně pracoviště. Díky velmi ochotnému přístupu nejen Doc. PhDr. Dagmar 

PETRÍKOVÉ, PhD., ale také Mgr. Mateje JAŠSA, PhD. Ing. Ľubomíra Jamečného a Doc. 

Ing. arch. Daniely Gažové, PhD. jsem mohl načerpat velké množství informací o slovenských 

ale i celoevropských přístupech k regeneracím brownfieldů. 
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Národní databáze brownfieldů 
 

Termín: 5. 4. – 30. 4. 2012 

Jméno studenta: Michal Mikeska, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta stavební 

Místo praxe: CzechInvest, Ostrava 

 

1. Informace o agentuře CzechInvest 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace 

podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost České 

ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské 

infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických 

služeb a technologických center. 

Vzhledem k problematice brownfieldů se CzechInvest zabývá: 

 mapováním a identifikací lokalit vhodných pro realizaci projektů v jednotlivých 

krajích ČR - Národní databáze brownfieldů 

 pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s dalšími veřejnými 

institucemi připravuje podklady Národní strategie regenerace brownfieldů v ČR a 

podílí se na jejím naplňován 

 poskytuje informace o programech podpory na regeneraci brownfieldů financovaných 

ze státního rozpočtu i ze strukturálních fondů EU (program Nemovitosti) 

 připravujea organizujeme prohlídky vytipovaných nemovitostí (tzv. road show) 

 pořádá a účastní se seminářů a konferencí o regeneraci brownfieldů 

 

2. Teoretické vstupy pro praxi 

Cílem praxe bylo získání zkušeností a inspirace v oblasti regeneracebrownfieldů v ČR. Dále 

seznámení se s činností a projekty agentury CzechInvest v této oblasti. 

Brownfield 

Tímto pojmem rozumíme nemovitost (pozemek, objekt, areál), která: 

je nedostatečně využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminovaná 

http://www.czechinvest.org/narodni-databaze-brownfieldu
http://www.czechinvest.org/nsrbf
http://www.czechinvest.org/%25item-149%25
http://www.czechinvest.org/nemovitosti
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nelze ji vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace 

vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity 

Projekty 

Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfieldů 

V současné době je na území České republiky podle Vyhledávací studie pro lokalizaci 

brownfieldů v ČR z roku 2007 celkem 2355 brownfieldů o rozloze zhruba 11 000 ha. 

Uváděný počet brownfieldů ovšem není konečný. Studie analyzovala data ze všech krajů 

kromě Prahy, sledovala brownfieldy od určité minimální velikosti a nezahrnula brownfieldy 

vzniklé těžební činností. 

 

Národní strategie regenerace brownfieldů 

Národní strategie regenerace brownfieldů představuje velký krok směrem k centralizaci řešení 

této problematiky. V současnosti probíhá schvalovací řízení tohoto strategického dokumentu. 

 

Národní databáze brownfieldů 

Databáze brownfieldů na území ČR, pro jejíž vytvoření byla použita Vyhledávací studie pro 

lokalizaci brownfieldů v ČR (2005-2007).  Databáze je veřejně přístupná od 1.1.2008 na 

stránkách www.brownfieldy.cz. Jedná se o nástroj Národní strategie regenerace brownfieldů. 

Účel databáze: 

 slouží k evidenci brownfieldů na celém území České republiky 

 usnadňuje jejich majitelům najít pro brownfieldy nové využití 

 pomáhá investorům najít nové místo pro podnikání 

 poskytuje informace o možnostech, jak lze financovat regeneraci brownfieldů 

(především ze strukturálních fondů Evropské unie) 

 poskytuje podklady pro statistické účely 
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Obr. 1 Vkládání informací o brownfieldu do databáze 

 

Obr. 2  Informační systém IS SINPRO 

 

3. Popis navštívených brownfieldů 

 

Areál Barbora 

 Kraj: Moravskoslezský kraj 

 Okres: Karviná 

 Obec: Karviná 

 Typ lokality: Areál (plocha s budovami) 

 Stávající využití:  lehký průmysl (částečně) 

 Předchozí využití lokality: těžební průmysl 

 Rozloha lokality: 103 000 m
2
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Bývalý černouhelný důl Barbora v rámci OKD, a.s. Ukončena technická likvidace dolu. V 

areálu se nacházejí stavební uzávěry a povaly jam Hlavní výdušná, Výdušná jáma č. 1, Těžní 

jáma č. 2. Budovy jsou v dobrém stavu. V současné době spravuje s.p. DIAMO. Hledá se 

nové využití. 

 

 
 

Obr. 3  Areál Barbora 

Areál dolu Petr Bezruč 

 Kraj: Moravskoslezský kraj 

 Okres: Ostrava-město 

 Obec: Ostrava  

 Část obce: Slezská Ostrava 

 Typ lokality: Areál (plocha s budovami) 

 Stávající využití:  lehký průmysl (částečně) 

 Předchozí využití lokality: těžební průmysl 

 Rozloha lokality: 141 200 m
2
 

 

Těžba byla ukončena v roce 1992. Obě těžní věže na výdušné jámě i obě strojovny zůstaly 

zachovány,avšak kladivová těžní věž,která byla ve špatném technickém stavu,byla v roce 

2002 zrušena. Těžní věže jsou památkově chráněny. Areál je ve správě s.p. DIAMO. 
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Obr. 4  Areál Dolu Petr Bezruč 

 

Areál nemocnice v Bruntále 

 Kraj: Moravskoslezský kraj 

 Okres: Bruntál 

 Obec: Bruntál 

 Typ lokality: Areál (plocha s budovami) 

 Stávající využití:  hledá se 

 Předchozí využití lokality: občanská vybavenost (nemocnice), nemocniční park 

 Rozloha lokality: 17 000 m
2
 

 

Obr. 5  Areál Nemocnice v Bruntále 
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Průmyslová zóna František 

 Kraj: Moravskoslezský kraj 

 Okres: Karviná 

 Obec: Horní Suchá 

 Typ lokality: Areál (plocha s budovami) 

 Stávající využití:  lehký průmysl 

 Předchozí využití lokality: těžební průmysl  

 Rozloha lokality: 160 000 m
2
 

 

Za úspěšnou revitalizaci území černouhelného dolu je průmyslová zóna František oceněna 

podnikatelskou nemovitostí roku 2009 (brownfield roku). Velká část budov areálu bývalého 

dolu František byla stržena.Dominanta průmyslové zóny je skipová věž, pro kterou se hledá 

nové využití. Dnes zde má sídlo 25 firem. Je zde vytvořeno 300 nových pracovních míst. Do 

budoucna se plánuje zónu plně obsadit a vytvořit až 1000 nových pracovních míst. 

 
 Obr. 6  Skipová věž 

Venkovská průmyslová zóna Třanovice 

 Kraj: Moravskoslezský kraj 

 Okres: Karviná 

 Obec: Třanovice 

 Typ lokality: Areál (plocha s budovami) 
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 Stávající využití:  lehký průmysl, občanská vybavenost 

 Předchozí využití lokality: zemědělství 

 Rozloha lokality: 290 000 m
2
 

 

Realizace projektu revitalizace zemědělského areálu do venkovské průmyslové zóny je 

dobrým příkladem spolupráce a utváření partnerství samosprávy obce s podnikatelskými 

subjekty a neziskovými organizacemi. Výjimečnost podtrhuje využívání obnovitelných zdrojů 

energie (spalování biomasy, energie slunečného záření atd.). 

 

Obr. 7 Rekonstrukce budovy Kapplova dvoru 

 

4. Závěrečné zhodnocení 

V průběhu praxe jsem se seznámil s činností agentury CzechInvest. Na tomto místě bych 

uvedl poděkování za pozitivní přístup a zájem o tento projekt. 

Velmi přínosné bylo získat zkušenosti s realizací konkrétních projektů a mezi sebou je 

porovnávat. Lze konstatovat, že mají určité společné rysy:  

 využití dotačních programů 

 maximální angažovanost samosprávy 

 využívání obnovitelných zdrojů energie 

 nízké náklady a servispro firmy 

Doufejme, že do budoucna bude přibývat těchto úspěšně realizovaných projektů, které s 

sebou přinášejí pozitivní efekty a naopak eliminují ty negativní. V dnešní době a obzvlášť 

v Moravskoslezském kraji je kladen důraz na vytváření nových pracovních míst, což se odráží 

v tendenci využívat brownfieldy jako nové průmyslové zóny. 
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Zpráva z praxe u společnost MS architekti 
 

Termín: 23. 4.-  27. 4. 2012 

Jméno studenta: Tomáš Nehudek, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta stavební 

Místo praxe: MS architekti. Praha 

 

 

 

1. Základní informace 

V rámci vysokoškolského studia na VŠB-TU Ostrava, fakultě Stavební, katedře Městského 

inženýrství nám studentům, byla nabídnuta v rámci předmětu Regenerace průmyslových 

staveb možnost zúčastnit se odborného semináře na téma „ReDevelopment - PPP, 

management, financování a legislativní rámec regenerace brownfieldů“. Součástí tohoto 

semináře byla představena skupina spolupracujících organizací a společností, které jsou 

problému brownfieldů nakloněny a s VŠB-TUO spolupracují. Jednou z nich je také 

společnost MS Architekti s.r.o. se sídlem v Praze a Ostravě. Tato společnost mě svou 

prezentací oslovila a zvolil jsem si jí jako organizaci pro absolvování praxe. Po zaslání 

životopisu a ukázek svých dosavadních prací jsem byl osloven majitelem společnosti 

Ing.Arch. Michalem Šourkem, který mi nabídl termín absolvování praxe v pražském ateliéru 

v termínu 23.4.-27.4.2012 pod vedením Ing.Arch. Veroniky Opletalové. 

 
Společnost se od roku 1990 snaží naplňovat hlavní poslání architekta. Za hlavní poslání 

považují vytvořit prostředí odpovídající individuálním potřebám každého zákazníka. 

Navržené prostory působí svojí jedinečností a původností. V roce 2005 společnost svoji 

činnost rozšířila také o tvorbu zahradní a krajinné architektury. Odbornost prokazují při 

jednotlivých realizacích širokého spektra projektů, které zpracovávají. Těmi jsou: 

rezidenčních projekty, hotely, administrativní a komerční projekty, průmyslové objekty, 

interiéry a design. Pustili se také do designu vlastní řady nábytku.  

 

Jejich služby počínají kvalitními architektonickými návrhy, dále zpracovávají dokumentaci 

staveb (DUR, DSP, DPS), zajišťují tendry, vykonávají autorské a technické dozory staveb a 

spolupracují při a po ukončení staveb a jejich uvádění do provozu. 
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Kreativní a realizační týmy přistupují ke každé zakázce individuálním způsobem. Cílem 

společnosti je nejen udržet krok s dobou, ale určovat trendy  a vymezovat horizonty dalšího 

rozvoje architektury.  

 

Od roku 2002 jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2008.  

 

Ateliér MS architekti je členem platformy MS Group, která spadá pod MS Holding, a.s. 

Společnost je na trhu cca 20 let a postupem času se stává její zájmový záběr čím dál širší. 

 
Obr. 1 – Organizační struktura MS Group 

 

AA – Je zkratka pro Architektonický ateliér, který sestává ze dvou společností, a to MS 

architekti s.r.o. (sídlo v Praze) a MS architektura a design s.r.o. (sídlo v Ostravě). Dá se říci, 

že AA tvoří hlavní jádro platformy MS Group. Oba ateliéry, ať už v Praze či v Ostravě, jsou 

certifikovány ISO 9001:2008. 

 
Obr. 2 – Procesy úseku AA 

2. Teoretické vstupy pro praxi 
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Náplň mé praxe lze rozdělit do dvou etap. První etapa byla spolupráce na projektu „Přístavba 

lázeňského hotelu Harvey Františkovy Lázně“ (viz. bod 3.a) a druhá byla spolupráce na 

projektu „Snížení hlukové zátěže výměnou oken v ulici Bělehradská“ (viz. bod 3.b). Na těchto 

projektech jsem pracoval pod vedením svého supervizora Ing.Arch. Veroniky Opletalové. 

 

Samotnou náplní stáže byla projektová činnost - úprava a tvorba projektové dokumentace ke 

stavebnímu povolení u projektu „Přístavba lázeňského hotelu Harvey Františkovy Lázně“ a 

úprava projektové dokumentace - stávajícího stavu oken u projektu „Snížení hlukové zátěže 

výměnou oken v ulici Bělehradská“. 

 
V rámci této etapy, první dva dny praxe, jsem se podílel především na úpravě výkresové 

podobě projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Úpravy jsem zejména prováděl 

v půdorysech jednotlivých podlaží a řezo-pohledech. Týkaly se především : 

 

- úpravy materiálů konstrukcí (typ, tloušťka materiálu),  

- úpravy dispoziční,  

- úprava kót,  

- úprava základových konstrukcí 

- úprava půdorysu střechy. 

 

K bližšímu seznámení o projektu mi byla poskytnuta průvodní a souhrnná technická zpráva, 

která je součástí dokumentace pro vydání stavebního povolení dle vyhlášky 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb. 

 

 

Zbylé tři dny praxe jsem se věnoval projektu „Snížení hlukové zátěže výměnou oken v ulici 

Bělehradská“, což obnášelo tvorbu a úpravu výkresové dokumentace, jakožto dokumentace 

skutečného stávajícího stavu dřevěných oken, který vycházel z prohlídky a zaměření objektu a 

oken. 

 

Jako podklad pro zakreslení mi byli poskytnuty poznámky z prohlídky objektu, technická 

zpráva a zakreslení oken v programu AUTOCAD, kde jsem doplňoval popisky, kóty, ale také 

jsem je upravoval podle vzoru do jednotné grafické firemní podoby. (viz. níže) 

 

Příklad mojí práce : 
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Obr. 3 – Půdorys / stávající stav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 4 – Pohled / stávající stav    Obr. 5 – Řez / 

stávající stav
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3. Závěrečné zhodnocení  

 

Tuto praxi, v mém případě určitě životní zkušenost, bych zhodnotil velmi pozitivně a byla pro 

mě určitým kladným přínosem, už jen protože jsem nikdy neměl možnost nahlídnout do 

takhle zaběhlého ateliéru, kde bych mohl vidět, kolik lidí se může podílet na jednom projektu 

a jak je důležité mít nastavený systém zpracování projektů. 

 

Ateliér funguje pod systémem QMS (Quality Manager System), který zaručuje získání 

certifikace ISO 9001:2008. S ohledem na tuto skutečnost jsou na firemním intranetu 

zveřejněny pracovní postupy, formuláře, protokoly a checklisty, které musí každý 

zaměstnanec pro danou zakázku dodržovat a evidovat v systému.  

 

Samozřejmě nemohu opomenout poděkovat svému supervizorovi, který mě celou stáží 

prováděl. Především za jeho ochotu, trpělivost a jeho drahocenný čas. Mé poděkování tedy 

určitě patří Ing.Arch. Veronice Opletalové. 
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Dolní oblast Vítkovice- unikátní brownfield 
 

Termín: 15. 8. -19. 8. 2011 

Jméno studenta: Josef Nepovím, Ostravská Univerzita, Katedra sociální geografie a regionální 

rozvoje 

Místo praxe: Zájmové sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE“ 

 

1. Teoretické vstupy pro praxi 

Regenerace brownfieldů a městská obnova se stala hlavním tématem rozvoje našich měst a 

regionů, což klade nové požadavky na vzdělávání i praxi. A právě projekt  „Partnerství pro 

české brownfieldy“ je určen pro řešení otázek a hledání odpovědí regenerace brownfieldů a 

městské obnovy a je zaměřen především na intenzivní výměnu zkušeností v oblasti regenerací 

brownfieldů. 

Přijímací organizace „Zájmové sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE“ byla 

založena v roce 2007. Jde o organizaci realizující projekty obnovy a znovuzpřístupnění 

národní kulturní památky (NKP) "Důl Hlubina, vysoké pece a koksovna Vítkovických 

železáren. Členy sdružení jsou: VÍTKOVICE, A.S., VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, 

A.S., VÍTKOVICE REVMONT, A.S., VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ 

UNIVERZITA OSTRAVA. Cílem činnosti sdružení je také dát tomuto areálu novou, 

užitečnou a moderní podobu - postupnou proměnou prostoru a objektů NKP na 

vysokoškolské, vědecko-výzkumné a kulturní zázemí i zóny pro volný čas a provozování 

„LANDEK PARKU“, bývalého „hornického muzea LANDEK“. “. Připravované i 

realizované projekty výrazně přesahují významem území města Ostravy, Moravskoslezského 

kraje i České republiky. 

Dolní oblast VÍTKOVICE, zájmové sdružení právnických osob 

Ruská 2887/101 

706 02 Ostrava-Vítkovice 

 

2. Cíl praxe 

Cílem praxe byla témata „blízká“ mému zaměření v oboru sociální geografie a regionálního 

rozvoje a nechat se inspirovat vlastním prostorem. Dále navazovalo analýza části studie 

proveditelnosti a části marketingového managamentu destinace a výsledně sepsat, zhodnotit a 
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odevzdat závěrečnou zprávu a vytvořit prezentaci. Tomu předcházelo seznámení se 

s podkladovými materiály a studií proveditelnosti ….  

Účelem této stáže byla i komentovaná prohlídka areálu Dolní oblasti Vítkovice a areálu Důl 

Hlubina jinými slovy „místem půmyslového komplexu a zároveň industriální památkou“, 

která je ojedinělá svým postavením v rámci Evropy a je zapsaná jako památka „Evropského 

dědictví“ a v současnosti prochází rozsáhlou řadou změn.  

Odborný dohled nad mou osobou vykonával tým složený koordinátorem projektu, dvou 

supervizorů a specialisty na destinační managament.  

Přínosem praxe pak jistě bylo získání zkušeností od profesionálního přístupu členů ze 

Zájmového sdružení právnických osob „Dolní oblasti VÍTKOVICE“ a orientace v prostředí, 

v kterém toto sdružení provozuje svoji činnost 

Výtah z dostupné teorie k dané problematice 

Podle pokynů a požadavků jsem se zaměřil hlavně na dostupnou teorii: 

části studie proveditelnosti a analýzu CBA a jejich jednotlivých kapitol s přihlédnutím na 

proveditelnost, udržitelnost, efektivitu a přiměřenost projektu. 

marketingové a finanční analýzy a marketingový mix. 

marketingový managament destinace. 

problematiky regenerace, reaktivaci a rekonverzi oblasti brownfieldů 

socioekonomické externality ve vazbě a interakci územního rozvoje a brownfieldů. 

prostudování dalších materiálů z vlastních nebo internetových zdrojů. 

Dostupné zdroje teorie k dané problematice 

skripta „Projektové řízení v územním rozvoji“ 

skripta „Managament a marketing destinace v cestovním ruchu“ 

http://www.dolnioblastvitkovice.cz/ 

http://www.gaaleriie.net/cs/ 

http://www.brownfields.cz/ 

http://www.mestskymarketing.cz/ 

http://www.urbaninfo.cz 

http://www.svet-techniky-ostrava.cz/cz/index.php 

 

http://www.dolnioblastvitkovice.cz/
http://www.gaaleriie.net/cs/
http://www.brownfields.cz/
http://www.mestskymarketing.cz/
http://www.svet-techniky-ostrava.cz/cz/index.php
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Seznámení s historicko-popisnou částí Dolní oblasti Vítkovic 

NKP – areál "Dolní oblast Vítkovice" 

Výroba železa na severní Moravě a ve Slezsku má dlouholetou tradici. Železo se v malých 

pudlovnách vyrábělo v Pobeskydí již v 17. a 18. století. Prudký rozvoj železářství na 

Ostravsku v 19. století umožnily hlavně dvě skutečnosti: použití kamenného uhlí v hutnictví a 

vynález parní lokomotivy.  

NKP – areál „Důl Hlubina" 

Znalosti o vývoji uhelných slojí získané při hornické činnosti na okolních dolech Antonín, 

Karolina a Šalamoun prokazovaly, že uhelné sloje jsou vyvinuty od Moravské Ostravy dále 

na jih směrem k vítkovickým železárnám. Proto v blízkosti železáren byly v roce 1851 

vyhloubeny dva vyhledávací vrty, které byly pozitivní s nálezy uhelných slojí. Na jejich 

základě byl na pomezí Moravské Ostravy a Vítkovic v tzv. Františkově údolí založen nový 

důl, který dostal název Hlubina. Mezi dolem Hlubina a vysokými pecemi Vítkovických 

železáren byla vybudována koksovna. Tím vznikl ojedinělý komplex od těžby uhlí, přes 

úpravnu, výrobu koksu až j výrobě surového železa.  Spojení mezi jednotlivými částmi 

výroby zajišťovaly pásové dopravníky, zavážecí zařízení a dopravní mosty Dnes je tento 

průmyslový komplex Národní kulturní památkou ČR a dědictvím EU, jako jediný svého 

charakteru v celé Evropě. Na žádném jiném místě nenajdete pohromadě celou tuto proceduru. 

Uhlí bylo do ostatních železáren v Evropě vždy dováženo. 

Seznámení s realizovanými a plánovanými projekty 

„Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice“ 

Reaktivace klíčových budov a technologických celků Národní kulturní památky (NKP) s 

ojedinělým vzdělávacím a technickým potenciálem v Ostravě – Vítkovicích. Nalezení nové 

identity místa vyčleněním areálu NKP z výrobní zóny v části Dolní oblast. Vybudování 

zázemí potřebného pro zpřístupnění NKP veřejnosti. 

V rámci tohoto projetu budou rekonstruovány tyto objekty:  

VI. Energetická ústředna 

Vysoká pec č. 1 a související technologická zařízení 

Historický plynojem 

„Svět techniky“ – „Science and Technology Centrum“ 

 Cílem je vybudovat v rámci EU unikátní science and technology learning centrum, 

které: 

 zpřístupní problematiku vědy, výzkumu a technických oborů žákům, studentům a 

široké veřejnosti, návštěvníci si mohou hrát, dívat se, učit se a tvořit 
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 umožní zvýšit  prestiž vědy a výzkumu a změnit image technických oborů u cílových 

skupin 

 umožní vytvořit předpoklady pro získání talentů pro vědu a výzkum a technické obory 

 umožní přiblížit slavnou minulost technických oborů v regionu, jejich současnost a 

budoucnost - celý areál ostravského Světa techniky je dnes v evropském měřítku 

jedinečným historickým dokladem zachovaného původního technologického toku 

„uhlí-koks-železo“ 

 vytvoří platformu pro spolupráci představitelů firem, které jsou leadery v technických 

oborech, vysokých škol a dalších institucí v ČR i zahraničí 

 přinese vyšší kvalitu života pro obyvatele regionu díky možnosti aktivního trávení 

volného času spojeného s poznáváním ve Světě techniky –   Science and Technology 

Centru (prostory pro exponáty, poznávání, hry, experimenty, auditorium, 3D kino) 

 přinese další impulsy pro rozvoj města a regionu (rozvoj cestovního ruchu, díky 

trojjazyčnosti centra podpora výuky cizích jazyků a multikulturního přístupu, zvýšení 

kvality výuky, další ekonomické dopady) 

 

3. Popis konkrétních prací, projektů jednání, diskuzí, prohlídek 

Prohlídky prostor areálů NKP 

Součástí této týdenní stáže byla i opakovaná návštěva/prohlídka areálu NKP v rozsahu 

koksovny, vysokých pecí a dalších technologických zařízení hutní prvovýroby a energetiky, 

tak i v části NKP - Důl Hlubina, který byl historicky součástí Vítkovických železáren a je 

nyní ve vlastnictví Moravskoslezského kraje se správou zajišťovanou zájmovým sdružením 

právnických osob „Dolní oblast VÍTKOVICE“.  

Tyto prohlídky mi více přiblížili právě probíhající rekonstrukce již zmíněných objektů a 

dotvořili představu k záměrům a plánům na dobudování doprovodné infrastruktury za účelem 

kulturně-vzdělávacího centra a zábavy. 

Popis projektů jednání 

Zamyšlění se nad náměty a návrhy a jejich rozvedení realizačně – provozní části regenerace 

NKP Vítkovice a NKP Důl. 

Výběr ze tří témat z úvodního zamyšlení, námětů a návrhů, které byli pro mě nejvíce zajímavé 

(image území, územní identita a place branding). 

Navržení jednoho tématu s důrazem na kvalitativní stránku obsahu. 

Inspirace vlastním prostorem a čerpání z nabytých znalostí, zkušeností a předešlé praxe. 
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Kladení inovativních postupů a myšlenek při práci a důraz na „nabytí“ přidané hodnoty. 

Prokázání organizačních a komunikačních schopnosti při řešení odborných „úkolů“. 

Vyhledávání materiálů a vytvoření podkladů k důslednému porozumění stěžejních i 

okrajových okruhů k zadaným tématům. 

Administrace projektu Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice v rámci Integrovaného 

operačního programu. 

Popis diskuzí 

Konzultace Marketingového managementu destinace se „specialistou“ a členem „Zájmového 

sdružení právnických osob Dolní oblasti VÍTKOVIC“ na destinaci Nové Vítkovice s panem 

Davidem Karčmářem. Jednalo se o kratší setkání, v němž jsme spolu pojednávali o potřebách 

a směru mé další práce a po dalším setkání pak výsledky mé práce zhodnotili. 

Popis konkrétních prací  

Provedení analýzy informací ve studii proveditelnosti z důvodu zapojení partnerů do procesu 

přípravy, tj. vytvoření podkladu pro projektanty, tzn. „úprava prostor na míru“ a stavební část. 

Načtení studie proveditelnosti Integrovaného operačního programu IOP. 

Inspirace studie proveditelnosti zpracované v souvislosti s navazujícími projekty. 

Orientace v mapovém znázornění situace území NKP Důl Hlubina a sousední NKP Vítkovice 

s přesným popisem jednotlivých objektů. 

Ocenění pozitivních a negativních externalit ve vazbě a interakci regenerace celého prostoru 

oblastí. 

Úvaha nad marketingovou analýzou a mixem NKP Vítkovice a NKP Důl Hlubina. 

Úvaha nad kulturně-edukativního pojetím marketingu NKP Vítkovice a NKP Důl Hlubina. 

Zaměření především na realizační a provozní část projektové fáze. 

Vlastní obsahové a vizuální zpracování závěrečné zprávy a závěrečného zhodnocení. 

4. Závěrečné zhodnocení  

Komplexní zhodnocení 

K průběhu praxe se stavím kladně a považuji ji za velmi poučnou a přínosnou. I tato krátká 

příležitost mi umožnila nahlédnout do skutečného procesu regenerace areálu Dolní oblasti 

Vítkovic a Dolu Hlubina a poskytla mi neocenitelnou možnost získat nové poznatky v oblasti 

brownfieldů se všemi jeho návaznostmi a rozšířila teorii za přispění interních podkladů a 

dokumentů studie proveditelnosti a CBA analýzy projektu. V podstatě mi praxe dovolila 

pochopit několikaleté úsilí lidí pracujících na projektu a v jeho postupném naplňování a to 



Závěrečně zprávy z praxí  v rámci projetu Partnerství pro české brownfieldy  - 1. Díl 

 

99 

 

nejen ve fázi průběhu příprav projektu, zadávání a získání dotace, ale hlavně ve fázi již 

samotné realizace projektu v rámci „Znovuzpřístupnění“ NKP Dolní oblasti Vítkovic a NKP 

Důl Hlubina, na které jsem se také přímo podílel. Vzhledem k tomu že supervizoři mají 

ohromné zkušenosti jak z akademické půdy, veřejné sféry i soukromého sektoru, což bylo pro 

moji praxi zcela ideální. Velice si chválím pak určeného specialistu na příslušné téma. 

Příležitosti, doporučení, poděkování 

Naučil jsem se mnoha věcem, Byla to pro mě nesmírná příležitost jak propojit teorii s přímou 

realizací projektu, umět vytvářet a analyzovat vybraná témata (návrhy, náměty, myšlenky) 

v obecné rovině, ale také některé z nich umět dokázat i podrobně rozvést. Byla to i příležitost, 

která mi prospěje „na cestě“ do profesního života a přinesla tolik ceněnou osobní motivaci. 

Doporučuji, aby se studenti již dopředu plně seznámili s tématikou brownfieldů. Na místě je 

také to, aby se dbalo po dobu své krátké stáže na výstižném a přehledném zpracování k tomu 

určených úkolů (výstupů) a co nejvíce využili času a prostoru, který vám bude věnovat 

profesionální tým se Zájmového sdružení právnických osob „Dolní oblast VÍTKOVIC“ k 

vzájemnému prospěchu obou stran. 

Závěrem musím dodat, že jde o velmi efektivní projekt, jenž mi dosud v rámci studia chyběl a 

nabídl mi tak jedinečnou možnost se účastnit „projektu“, který pozvedl mou kvalifikaci a 

ukázal mi, kudy se můžu dle odebírat. Chci tak poděkovat všem zůčastněným osobám, kteří 

měli nade mnou dohled a byli nápomocní během mé stáže. 
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Praxe ve Výzkumné centrum průmyslového dědictví 
 

Termín: 23.1. - 27. 1. 2012 

Jméno studenta: Veronika Olšovská, Ostravská univerzita v Ostravě , katedra dějin umění a 

kulturního dědictví 

Místo praxe: VCPD – Výzkumné centrum průmyslového dědictví, Fakulta architektury, 

ČVUT  v Praze 

 

1. Úvod 

Výzkumné centrum průmyslového dědictví bylo zřízeno 1. května 2002 při Českém vysokém 

učení technickém v Praze. Svým mezioborovým zaměřením vytváří koordinační platformu 

pro spolupráci širokého spektra institucí se zaměřením na architektonická a stavebně 

technická kritéria, ekologická i ekonomická hlediska výzkumu, záchrany a nového využití 

technických památek, průmyslových staveb a areálů. Systematicky mapuje průmyslové 

dědictví v České republice, vytváří podmínky pro aplikaci objektivní metodiky a podílí se na 

pedagogické, publikační a osvětové činnosti při konkrétních projektech záchrany 

průmyslového dědictví. 

Od roku 2010 Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze prochází 

významnou transformací a stává se pracovištěm Fakulty architektury ČVUT v rámci Ústavu 

teorie a dějin architektury. Cílem je využít duševních (i materiálních) hodnot vzniklých a 

shromážděných za dobu dosavadní existence VCPD od roku 2002 (reprezentovaných 

především unikátním Registrem průmyslového dědictví ČR), současně také rozvinout 

výzkumnou činnost z hlediska teorie architektury, památkové péče a urbanismu a výsledky 

propojit s vědeckou a pedagogickou činností Fakulty architektury ČVUT v Praze. 
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Obr. 1 Brownfield na Smíchově 

 

2. Cíl praxe 

Cílem praxe ve Výzkumném centru průmyslového dědictví (dále jen VCPD) bylo získat nové 

poznatky k tématu industriálního dědictví a brownfields a pochopit jakým způsobem VCPD 

pracuje, vyhledává informace a následně zpracovává, metodika vytváření registru, metodika 

terénního průzkumu a fotodokumentace, konverze a nové využití, knihovna VCPD, získávání 

informací, vyhledávání a čtení odborných článků a publikací. 

 

3. Popis praxe  

VCPD v České republice systematicky zpracovává a dokumentuje informace a současný stav 

průmyslového dědictví. Identifikace a terénní průzkum jsou nedílnou součástí této práce.(viz 

obr. 1 a 2). Na tomto procesu jsem se podílela vyhledáváním nových informací, doplňováním 

hesel v registru, pořizováním aktuálních fotografií, doplňováním projektů či realizací 

konverzí.(viz obr. 3 a 4) 
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Nové využití starých průmyslových areálů je tématem probíhajícím napříč různými obory a 

existuje na něj mnoho pohledů. Ve VCPD jsem měla možnost konzultovat pohledy a názory 

odborníků a studentů a zároveň se více dozvědět z praxe. Pro VCPD je stěžejní architektura a 

aktivity s ní spojené. Informuje o akcích, které se v industriálu konají, má také důležitou roli 

při navrhování nového využití staveb. O této problematice vycházejí knihy zejména v cizích 

jazycích, ke kterým jsem měla přístup a mohla se tak více dozvědět o možnostech využití 

industriálních staveb,kreativním využití, využití prostřednictvím kultury či kulturního dědictví 

a hodnot se stavbou spojených, sociálním aspektům, komerčnímu využití atd. Měla jsem 

možnost zapojit se do dění a debat ve VCPD týkajících se budování registru a sítě informací o 

průmyslovém dědictví a brownfields.  

Druhou oblastí, kterou se VCPD zabývá, jsoukonverze. Zajímala jsem se zejména o konverze 

v České republice, ale i zahraniční příklady a příklady strategií nového využití, rozpoznání 

hodnot a možností, témata spojená s regenerací industriálu a zachování diverzity a kulturních 

aspektů rozvoje sídel a regionů, genetický kód stavby, identita. Specifickými přístupy 

regenerace jako například modely využití Culture–led regeneration, Culturalregeneration, 

Cultureand regeneration. 

 

 

Obr. 2 Brownfield, Grafický umělecký ústav V. Neubert a synové, Grafická 1040, Praha 
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Obr. 3 a  4  Konverze, GALERIE FUTURA, dům a dílny Bohdana Dathla, Holečkova 1089, 

Praha 

 

4. Hodnocení 

Praxe ve VCPD rozšířila mé znalosti v oblasti historie a ochrany průmyslového dědictví, 

vzniku brownfields a jejich regenerace, konverze a nové využití industriálu. Spolupráce na 

projektech VCPD je velmi důležitá a budeme spolupracovat i nadále. Je výhodou pokud 

student nastupuje na praxi s konkrétní představou o oblasti, v rámci širokéhotématu 

brownfields, která ho zajímá. VCPD má k dispozici mnoho knih k tomuto tématu, ať se to 

týká historie, průmyslové archeologie, strategie nového využití brownfields, ekonomické či 

sociální oblasti, doporučuji vyhledat si téma předem, typologii brownfields a knihy, které 

studenta zajímají. Registr i seznam knih je veřejně dostupný z webu VCPD. 
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Místní šetření na brownfieldech na území města Brna a návrh 

výpočtu maximálního objemu realizované zástavby. 
 

Termín: 2. 4. - 6. 4. 2012 

Jméno studenta: Martin Pachta, VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského 

inženýrství – Správa majetku a provoz budov,  

Místo praxe: Magistrát města Brna 

1. Místo konání praxe 

 

Má odborná praxe, v rámci projektu „Partnerství pro české brownfieldy“, se uskutečnila na 

Magistrátu města Brna na Odboru majetkovém, v Oddělení rozvojových lokalit. Toto 

oddělení: 

 

 se podílí na přípravě rozvojových lokalit za účelem dosažení cílů a záměrů města 

v lokalitě, navrhuje vhodné lokality pro realizaci konkrétních cílů 

a záměrů, 

 spolupracuje se subjekty s majetkovou účastí města  zejména v oblasti vyhledávání 

potenciálních investorů a zájemců o vstup do těchto subjektů  

v oblasti rozvojových lokalit a konkrétního dopadu Public Private 

Partnership projektů (PPP),  ve spolupráci s Kanceláří primátora 

města Brna (KPMB), 

 připravuje a zadává z hlediska majetkového studie možnosti využití nemovitého 

majetku a obdobné projekty směřující k hospodárnému využití 

městského majetku, 

 vede evidenci jednotlivých rozvojových lokalit a průběžně ji aktualizuje, vytváří 

databázi strategického majetku města, vede přehledy pozemků, 

volných průmyslových hal a jiných objektů na území města 

vhodných k podnikatelským aktivitám, 

 koordinuje zadávání studií a průzkumů území, studií proveditelnosti aj. a podílí se  

na stanovení podmiňujících investic, v návaznosti 

na ekonomickou koncepci města, 

 zajišťuje výkupy nemovitostí pro rozvojové lokality a strategické záměry města, 
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 spolupracuje při přípravě a projednávání investičních záměrů na další dispozice 

s lokalitami, 

 podílí se na vyhodnocení proporcí a trendů ekonomického rozvoje města 

a na vyhodnocení potřeb v oblasti podnikatelského prostředí 

včetně rozvojových inovačních trendů v širší spádové oblasti 

města, 

 zastupuje město jako vlastníka nemovitostí v rámci řízení dle stavebního zákona 

č. 183/2006 Sb. 

 vydává vyjádření a stanoviska v zastoupení vlastníka nemovitého majetku města pro 

jednotlivé investory a  k oznámeným řízením stavebních úřadů, 

 určuje podmínky za kterých mohou investoři umístit stavbu na pozemcích města 

i na pozemcích sousedících s majetkem města, 

 účastní se místních šetření, ústních jednání a kontrolních prohlídek na stavbách 

a pozemcích a hájí zájmy  města z hlediska majetku, 

 kontroluje zda byly uzavřeny požadované platné právní vztahy k dotčeným 

nemovitostem města, 

 uzavírá smlouvy o právu stavby na majetku města ve smyslu stavebního zákona, 

 

 

2. Cíl odborné praxe 

Cílem praxe v rámci projektu „Partnerství pro české brownfieldy“ na Magistrátu města Brna 

byla aktualizace a doplnění dat v rámci místních šetření brownfieldů nacházejících se na 

území města Brna (dále jen SMB). SMB má k dnešnímu dni poslední aktualizaci brownfieldů 

z roku 2009 kterou provedla společnost Kovoprojekta Brno a.s., proto je a bude nutné provést 

aktualizace dat. Cílem bylo zjistit nové a prozkoumat staré brownfiledy v rámci místních 

šetření  a z dokumentovat jejich stav jak fotografiemi tak i psaným textem. Nové jsme 

vyhledávali pomocí ortofotomap a staré dle dat již vytvořených. Dalším cílem bylo seznámení 

se s projektem revitalizace areálu bývalé Vlněny. Byla do ni zahrnuta jak místní prohlídka tak 

i účast na  prezentaci projektu revitalizace tohoto brownfieldu a jeho přeměny na 

administrativně obchodní centrum. Dále jsem se zabýval v rámci městského projektu 

zaměřeného na revitalizaci vybraných brownfieldů, tzv. balíčků pro investory, výpočtem 

maximálního zastavitelného objemu v konkrétních lokalitách.  

 

3. Popis průběhu praxe 
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Po svém příchodu na magistrát jsem byl nejprve proškolen a seznámen s bezpečností práce na 

pracovišti. Poté jsem se již dostavil na své pracoviště na kde se mě ujal Mgr. Pavel Kadlec, 

který mě seznámil s problematikou brownfiledů v Brně. Vybaveni ortofotomapami a  dříve 

známými daty jsme každý den vyráželi na místní šetření. Vždy jsme každý objekt zaevidovali 

fotograficky a následně na pracovišti okomentovali. Setkali jsme se mnohdy se zjištěním, že 

dříve zaevidovaná lokalita, již není brownfieldem a tudíž může být vyškrtnuta s databáze. 

Dále jsem dostal podklady k tzv. „balíčkům pro investory“ a  úkolem byl výpočet 

maximálního zastavitelného objemu v brownfieldu Agro Tuřany. 

 

 

Obr. 1: Vymezení zastavěných/zastavitelných ploch v Územním plánu města Brna v areálu 

Agro Tuřany 

 

Byl jsem taky seznámen s připravovaným projektem revitalizace bývalé továrny Vlněna, při 

čemž jsem se zúčastnil prezentace záměru soukromého investora a následné diskuze.  
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Obr. 2: Bývalá továrna Vlněna (zdroj: místní šetření 2012) 

 

4. Závěrečné hodnocení 

Odborná praxe kterou jsem vykonal pod vedením Mgr. Pavla Kadlece na Magistrátu města 

Brna na Odboru majetkovém, Oddělení rozvojových lokali, byla pro mne velice cennou 

zkušeností jak v rámci fungování veřejné správy tak hlavně v rámci problematiky 

brownfieldů. Sám jsem se naučil jak vypočítat maximální množství objemu zástavby v rámci 

investorských balíčků. Také jsem se naučil v terénu rozeznávat co brownfield je a co není. 

S určitostí můžu říct, že bych se chtěl této tématice buď přímo a nebo v rámci nějakých 

projektů věnovat. 

Chtěl bych vyzdvihnout celé oddělení rozvojových lokalit a hlavně skvělý přístup Mgr. Pavla 

Kadlece, který mi velmi pomohl v orientaci této problematiky. 
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Zdroje 

 

www.brno.cz 

Interní materiály Oddělení rozvojových lokalit 

Územní plán města Brna 

Vlastní fotodokumentace z místních šetření 
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Srovnání dvou projektů žádajících o dotaci z podpory využívání 

brownfields 
Termín praxe: 2. 4. - 6. 4. 2012 

Jméno studenta: Kateřina Pavlíková, Ostravská Univerzita, Katedra sociální geografie a 

regionálního rozvoje 

Místo praxe: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 

 

1. Základní údaje o instituci 

Regionální rada Moravskoslezsko je organizací veřejné správy, která vznikla zákonem o 

regionálním rozvoji v roce 2006.10Doposud podpořila 630 projektů dopravní infrastruktury, 

veřejných služeb, cestovního ruchu, regenerace brownfields, rozvoje měst a venkova. Chlubí 

se 100% spolehlivostí při nakládání s veřejnými zdroji a více než 11% ekonomickou 

efektivitou podpořených projektů.11Dokonce se pyšní prestižním zlatým oceněním Investors 

in People, které doposud v ČR ještě nikdo nezískal. 

Evropská unie poskytuje Regionům soudržnosti dotace a to podle výše HDP. Pokud má daný 

regionHDP na obyvatele měřený paritou kupní síly méně než 75%, dotaci dostane, pokud 

HDP přesahuje 75%, dotaci neobdrží, protože je považován za region vyspělý. Region 

soudržnosti Moravskoslezsko obdržel dotaci 18 mld. na období 7 let (2007-2013),tyto peníze 

pak pomocí Regionálního operačního programu regionální rada přerozděluje. 

Tento program je rozdělen na 4 stěžejní osy a to: Doprava, Prosperita regionu(školství, 

zdravotnictví), Rozvoj měst (zde patří I brownfields),Rozvoj venkova.O dotace z programů se 

mohou ucházet různé subjekty veřejného, neziskového i podnikatelského charakteru.12 

2. Teoretické vstupy pro praxi 

Pan ing. Foltýnek mě uvedl do základní problematiky brownfields a ve stručnosti mě 

seznámil s náplní práce Reg. rady Moravskoslezsko (informace o RR Moravskoslezsko jsem 

uvedla v první kapitole. Ohledně brownfields pro nás bude dostačující objasnění,jak vlastně 

vznikají brownfields a následné vysvětlení  pojmu. Příčinou vzniku brownfields je  nejčastěji 

selhání trhu, objekt (podnik) se vlastníkovi již nevyplatí renovovat, a ani zisk již nelze zaručit. 

Pozůstatkem je tedy nevyužitý, často neatraktivní objekt, který dále chátrá a v nejhorším 

případě je navíc ekologicky zatížen. 

 

                                                 
10

Dostupné z: http://profit.tyden.cz/clanek/regionalni-rada-moravskoslezsko-ziskala-jako-prvni-v-cr-zlaty-

standard-investors-in-people/ 
11

Dostupné z: http://profit.tyden.cz/clanek/regionalni-rada-moravskoslezsko-ziskala-jako-prvni-v-cr-zlaty-

standard-investors-in-people/ 
12

 Dostupné z: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/ 
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 Co se dále může dít s brownfieldem? Jestliže se najde osoba zainteresována do daného místa, 

nebo aktér, jež má k místu určitý osobní vztah, a má chuť do objektu vložit kapitál dojde 

k revitalizaci. Tento případ je v praxi velmi častý. Dalším řešením je demolice budovy a 

vystavění jiné, nebo následné zatravnění plochy a čekání na investora, který bude mít zájem 

plochu využít. 

 

3. Popis konkrétních prací 

V mé práci se soustředím na osu Prosperita regionu, která zahrnuje  Podporu využívání 

brownfields.Konkrétně na regenerace brownfields bylo vyčleněna 1mld. Kč, regionální rada 

tyto prostředky poskytuje především na demolice brownfields. Nebudu vypisovat konkrétní 

brownfieldy, které byly zdemolovány, ale na příkladu dvou projektů se budu snažit poukázat 

na některé chyby, které se v plánování a samotné dokumentaci projektu vyskytují. Stručně se 

zmíním i o některých pozitivech. 

 

 Na počátku je nutno zvážit budoucí využití projektu, zvláště tato úvaha se nesmí brát na 

lehkou váhu. Mnoho žadatelů o dotaci bohužel opomíná fakt, že plochu, jež vznikne po 

demolici nebo samotný objekt, který bude vystavěn, bude muset několik let udržovat ze svých 

vlastních financí.A to pro některé žadatele může být v budoucnu velký problém.Navíc nemalá 

částka musí být vložena žadatelem o dotaci hned na začátku, jedná se o výdaje za 

dokumentaci k projektu a územní plán projektu. Proto jsou kritéria pro udělení dotace 

RrMoravskoslezsko nastavena velmi striktně a finance vkládá opravdu jen do smysluplných a 

společensky přínosných projektů. Již teď lze říci, že některé regiony Čr budou mít díky 

nerozvážnosti v udělování dotací nemalé ekonomické problémy. 

 

Po zvážení všech těchto faktorů, je základem provést Cost Benefit analýzu, neboli analýzu 

nákladů a přínosů.  

Jedná se o metodu, která vymezuje dopadyzamýšleného investičního projektu. Vymezuje 

skupinu všech účastníku, kterých se projekt dotkne ať přímo či nepřímo a ty nazývá 

Beneficienty. Costs jsou veškeré negativní dopady neboli záporné efekty plynoucí z investice 

pro beneficienty. Benefits jsou veškeré pozitivní dopady neboli kladné efekty plynoucí z 

projektu. V rámci analýzy jsou vyčísleny nejen veškeré finanční náklady a výnosy, ale také 

všechny nepřímé důsledky.  

Na rozdíl od finančních analýz, tak umožňuje hodnotit také investice, které nejsou ziskové a 

finančně výnosné, ale mají jiný společenský užitek a stojí za to je realizovat.13 Analytici se 

na základě této analýzy rozhodují, zda projekt bude financován z ROP či ne. 

                                                 
13

Dostupné z http://www.grantadvisor.cz 
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Žadatel tedy kromě Cost Benefit analýzy musí provést další povinné kroky a sepsat 

podrobnou dokumentaci projektu, ta však není v mnoha případech zhotovena správně a bývá 

žadateli vrácena s tím, aby jí přepracoval. V tom horším případě, pokud se jedná o 

nevyhovující projekt, je žádost o dotaci zamítnuta.   

Vkládám zde proto tabulku, poukazující na časté chyby v dokumentacích. Čerpala jsem ve 

velké míře z hodnotících tabulek používaných regionální radou a využila jsem i možnosti 

nahlédnout do dokumentací obou projektů.  Není žádoucí, abych jmenovala tyto objekty 

konkrétně, proto budu používat názvy-projekt A a projekt B. 

. 

. 
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Projekt A 

  

1.Kvalita projektu   

1.1Relizovatelnost projektu   

1.1.1 Aktivity projektu a 

harmonogram Špatně sečtené půdorysové plochy. 

1.1.2 Rozpočet 

Objevují se chyby v rozpočtu. 

Opomenutí některých finančních položek. 

1.1.3 Zdůvodnění řešení projektu 

Řešení projektu není hodnoceno ze stavebního, technického, 

technologického a provozního 

hlediska. 

1.1.4 Veřejné zakázky Nebyla uvedena veřejná zakázka na zpracování žádosti o dotaci. 

1.2 Kvalita zpracování projektu   

1.2.1 Marketingová kvalita 

V rámci konkurence uvedeny brownfields v kraji, měly však být uvedeny 

objekty na území města 

či ve vlastnictví města. 

Cílové skupiny (obyvatelé města, potencionální investoři) nebyly 

segmentovány ani vyčísleny. 

1.2.2 Finanční plán 

Není napsáno, z čeho žadatel při stanovení výše provozních výdajů 

vycházel. 

Plány provozních výdajů se neshodují s harmonogramem projektu. 

1.2.3 Finanční a ekonomická analýza 

Žadatel neidentifikoval žádné socioekonomické přínosy, dále nebyl 

zmíněn ani přínos-zlepšení kvality bydlení obyvatel. 

1.3 Finanční udržitelnost 

Nebyla doložena žádost z usnesení zastupitelstva o financování projektu, 

finanční udržitelnost tedy nebyla prokázána. 

1.4 Analýza citlivosti a řízení rizik 

Neuvedeno riziko nepříznivého počasí, je nutné z důvodu nastavení doby 

realizace projektu. 

2. Význam projektu   



Závěrečně zprávy z praxí  v rámci projetu Partnerství pro české brownfieldy  - 1. Díl 

 

113 

 

2.1 Naplňování závazných indikátorů   

2.1.1 Podíl výdajů na sanaci objektů 

Podíl výdajů na sanaci objektů činí 2% , spadá tedy do nejvíce bodované 

skupiny do 5% CZV. 

2.1.2 Výše výdajů na 1 ha 

regenerovaného či revitalizovaného 

území 

Zde je území řazeno do nejméně bodované skupiny a to do výše nákladů 

nad 1501kč na m2, celkové výdaje u konkrétního území byly dokonce 6x 

vyšší. 

Zvýhodnění za podíl zastavěné 

plochy v regenerovaném území 

Díky tomu, že bylo téměř celé území zastavěno, získal tento projekt v 

hodnocení největší počet 

bodů. 

2.2 Naplňování cílů regenerace 

brownfields   

2.2.1 Budoucí využití regenerovaného 

území Prozatím není určeno budoucí využití plochy. 

2.2.2 Umístění regenerovaného území Území je umístěno v extravilánu, což v hodnotící tabulce znamená 0 bodů 

2.3 Potřebnost a přínos projektu 

Vnitřní výnosové procento (ERR) je záporné. V analýze projektu však 

bylo vypočítáno kladné výnosové 

procento. 

3. Horizontální témata   

3.1 Životní prostředí (ŽP) 

Dojde k naplnění alespoň 1 kvantifikovatelného environmentálního 

kritéria- ohodnoceno nejvyšším 

počtem bodů. 

3.2 Rovné příležitosti (RP) Nedojde k naplnění kritéria rovných příležitostí. 
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Projekt B 

  

1. Kvalita projektu   

1.1Relizovatelnost projektu   

1.1.1 Aktivity projektu a harmonogram 

 

Celková plocha zóny neodpovídá reálu. 

1.1.2 Rozpočet 

Několik nejasností ve výdajích projektu 

-nepodložena cena za zpracování veřejné zakázky 

-některé položky mírně nadhodnoceny 

1.1.3 Zdůvodnění řešení projektu 

Stavební řešení je málo podrobné. 

Technické a technologické hledisko neřešeno, ani 

provozní náročnost není uvedena. 

1.1.4 Veřejné zakázky 

Všechny veřejné zakázky uvedeny, chybí akorát datum 

zahájení . 

1.2 Kvalita zpracování projektu   

1.2.1 Marketingová kvalita 

V rámci konkurence uvedeny další podnikatelské zóny, 

mělo by se však uvažovat i s dalšími  

brownfieldy ve městě a zdůvodnit proč byl vybrán 

právě tento. 

Mezi cílové skupiny byli zahrnuti malí a střední 

podnikatelé z města, opomenuti byli občané 

 města,na které má regenerace taktéž vliv. 

Chybí analýza odhadu poptávky. V rámci 

marketingového mixu podhodnocena cena pozemků. 

1.2.2 Finanční plán 

Opomenuto zahrnutí výdajů spojených s přemístění 

obyvatel z bytů, které jsou určeny k demolici.Není 

známo, co se dál bude s obyvateli dít. 

Jak již bylo zmíněno ceny pozemků byly 

podhodnoceny, což souviselo i s tím že nebyl 

vypracován posudek na cenu pozemků. 

1.2.3 Finanční a ekonomická analýza 

Zde se vyskytla chyba v časovém zařazení 

socioekonomických faktorů, ty byly uváděny již na rok 

2012, kdy se bude konat demolice. Jednalo se o změny 

tržních cen okolních rodinných domů a bytů, které 

logicky můžou vzrůst až po dokončení demolice 
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1.3 Finanční udržitelnost   

1.4 Analýza citlivosti a řízení rizik 

riziko financování- zastupitelstvo města pouze 

doporučilo schválení financování, financování však 

musí být definitivně schváleno 

riziko nezájmu o nabízenou plochu- neproběhl žádný 

průzkum poptávky 

riziko nepříznivých klimatických podmínek- kvůli 

posunutí termínu realizace 

2. Význam projektu   

2.1 Naplňování závazných indikátorů   

2.1.1 Podíl výdajů na sanaci objektů Nejedná se o sanaci proto udělen plný počet bodů. 

2.1.2 Výše výdajů na 1 ha regenerovaného 

či revitalizovaného území 

Zde je území řazeno do nejméně bodované skupiny a to 

do výše nákladů nad 1501kč na m2, 

částka 1501 však byla překročena jen o méně než 

100kč. 

Zvýhodnění za podíl zastavěné plochy v 

regenerovaném území 

Podíl zastavěné plochy se v tomto případě pohybuje 

mezi 25-50%, což znamená 

 nejméně bodů v hodnotící tabulce. 

2.2 Naplňování cílů regenerace 

brownfields   

2.2.1 Budoucí využití regenerovaného 

území Průmyslová zóna. 

2.2.2 Umístění regenerovaného území 

Umístění lokality je v intravilánu, tudíž nejvyšší bodové 

hodnocení. 

2.3 Potřebnost a přínos projektu 

Vnitřní výnosové procento (ERR) je záporné, stejně 

jako u projektu A. 

3. Horizontální témata   

3.1 Životní prostředí (ŽP) 

Dojde k naplnění alespoň 1 kvantifikovatelného 

environmentálního kritéria- ohodnoceno 

nejvyšším počtem bodů. 

3.2 Rovné příležitosti (RP) Nedojde k naplnění kritéria rovných příležitostí. 
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Jak nám již tabulky napovídají, kritérií jež je nutno splnit je opravdu mnoho a všechna musí 

být velmi detailně propracována. Pokud bych měla zhodnotit tyto dva projekty, tak musím 

říci, že projekt B, i když se to na první pohled nemusí zdát, byl kvalitnější a propracovanější,a 

to hlavně z toho důvodu, že byl plánován v delším časovém horizontu, projekt A byl zhotoven 

narychlo a proto se zde vyskytlo více pochybení. Paradoxem je, že ani jeden z projektů na 

finanční dotaci nakonec nedosáhl. Projekt A nesplnil všechna kritéria. Z analýz projektu B 

nakonec vyplynulo, že by projekt byl zafinancován městem i bez dotační podpory EU, proto 

dotaci neobdržel. 

 

4. Závěr 

Závěrem bych tedy ráda poděkovala instituci Regionální rada Moravskoslezsko za realizaci 

mé praxe. Zvláště bych chtěla poděkovat panu ing. Foltýnkovi, který mě obohatil o mnoho 

nových poznatků z oblasti regionálního rozvoje, brownfields a dotací. Díky patří i panu 

Březinovi, jež mě seznámil se dvěma výše uvedenými projekty. 
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Prozkoumání brownfieldů v Bratislavě a Trnavě 
 

Termín: 17. 7. - 22. 7. 2011 

Jméno studenta: Jana Peterová, VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského 

inženýrství  a stavitelství 

Místo praxe: SPECTRA centrum excelence STU v Bratislavě 

1. Úvod  

Praxe byla vykonána v termínu 17. 7. až 22. 7. 2011 na Slovenské technické univerzitě 

v Bratislavě, Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1. Spolupracovala jsem s paní doc. PhDr. 

Dagmar Petríková, Ph.D. ze SPECTRA centra excelence STU v Bratislavě.  

Středoevropské výzkumné a školící centrum v oblasti plánování SPECTRA centrum 

excelence 

 STU v Bratislavě, při Ústavě managmentu STU Bratislava, je svým interdisciplinárním 

zaměřením a vazbami na více odborů koordinační platformou pro spolupráci odborníků 

z ostatních fakult STU a dalších institucí, které se zabývají prostorovým plánováním, 

urbanistickými souvislostmi, ekologickými, ekonomickými a sociálními hledisky 

prostorového rozvoje. Zaměřují se na:  

 Výzkum implementace aspektů udržitelného prostorového rozvoje do plánovacích 

rozhodnutí 

 Kontinuální výzkum prostorových aspektů udržitelného rozvoje, se zvláštním zřetelem 

na problémové území typu brownfield 

 Podpora networkingu 

SPECTRA Centrum bylo partnerem v projektech 5. rámcového program EÚ v rámci hlavní 

činnosti tematického program „Město zítřka a kulturní dědictví“,energie, životní  prostředí a 

udržitelného rozvoje, z kterých projekty jako LUDA (Improvement of Quality of Life in 

Large Urban Distressed Areas) a CABERNET (Concerted Action on Brownfield Economic 

Regeneration Network) se zaobírají právě problematikou borownfieldů. 

Projekt READY „Rehabilitiation and Development of European Mining Areas (2003-2007) 

byl součástí programu INTERREG IIIB CADSES. Participovali na něm partneři z Německa, 

Rakouska, Slovenska, Česka a Rumunska. Na Slovensku se řešila problematika území 

bránících oblastí Horní Nitry a Velkého Krtíša. SPECTRA centrum excelence STU v 

Bratislavě přispělo k řešení  projektu metodologickým a konceptuálním přístupem. 

Analyzovali se podstatné aspekty fyzické a  sociální degradace a navrhli se hlavní směry 

a impulzy pro jejich regeneraci.  Výsledkem projektu jsou nové poznatky o metodice a praxi 

regenerace bývalých báňských území. 
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Projekt celoživotního vzdělávání v oblasti brownfieldů, akronym LEPOB, pilotní projekt LdV 

CZ /04/B/F/PP-168014 řešil nedostatek poznatků a informací týkajících se brownfieldů, jako i 

integrace informací v rámci příručky a učebních materiálů. Projekt vytvořil materiály, které 

jsou vhodné na rozšíření v rámci vzdělávání univerzitních absolventů nebo vzdělávání 

místních úřadů v regiónech. 

Navázal na projekt BRIBAST „Brownfields in Baltic States“, který se zaměřoval na 

diseminaci 

know-how a poznatky o brownfieldech do pobaltských republik Litvy a Lotyšska a současně 

se zaměřoval na specifické přístupy k brownfieldům v těchto krajinách. 

V současnosti se podílí na řešení projektu CircUse „Circular Flow Land Use Management“ 

z operačního programu ERDF „Stredná Európa“, č. 2CE174P4. 

2. Teoretické vstupy pro praxi 

Z dostupné teorie k dané problematice jsem si našla některé definice, zajímavé grafy a 

metodiky.  

Brownfieldy jsou plochy které (Cabernet,2005): 

 Jsou dotknuté předcházející funkcí a užíváním okolních pozemků 

 Jsou opuštěné nebo nedostatečně využívané 

 Mají skutečné nebo vnímané problémy s kontaminací 

 Nacházejí se hlavně v rozvinutých oblastech sídel 

 Vyžadují intervenci, aby mohli být opět prospěšně využívané 

Dle způsobu kategorizace z hlediska zisku/ztráty při regeneraci 

Obr. č. 1:  A-B-C-D brownfield  model (podle projektu CABERNET, 2005) 
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A typ – území je charakterizované jako ekonomicky velmi životaschopné území 

B typ – území je na hranici rentability 

C typ – nejsou ve stavu, při kterém by regenerace mohla být zisková 

D typ – území, které se považuje za rizikové pro veřejnou bezpečnost nebo zdraví, musí s ním 

být naloženo tak, aby se předešlo nehodám 

 

Kategorie 

brownfieldů 

 

Lokalizace 

brownfieldů 

Hodnocení jednotlivých aspektů 

Ekonomické 

kritériá 

Environmen-

tální kritériá 

Sociální a 

kultúrní 

kritériá 

Kritéria 

urbanistické 

struktury 

A  kategorie 

 

Výhodná 

lokalizace 
+++ +++ ++ +++ 

 B kategorie 

 

Méně 

výhodná 

lokalizace 
++ + + ++ 

 C kategorie Najméně 

výhodná 

lokalizace 
- - - - + - - 

D kategorie 

 

Lokalizace 

havarijní 

situace 
- - - - - - - - - - 

+ silná stránka  

- slabá stránka        

Tab. č. 1: Typy brownfieldů podle kategorií, lokalizace a jejiich standardní hodnocení 

 (Finka 2010, s. 33) 

Dle způsobu financování regenerace 
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Obr. č. 2: Model A-B-C (podle projektu CABERNET, 2005) 

Nový přístup k cirkulárnímu využívání území v projektě CircUse 

 

Obr. č. 3: Diagram opětovného funkčního využití území( DIFU Berlín, 2008) 
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Dle získané metodiky pasportizace brownfieldů 

Identifikace  
Vymezení území  
Zakreslení do mapy  
Charakteristiky struktury území  
Rozloha  
Index zastavěnosti  
Podlažnost  
Index zeleně  
Charakter zeleně  
Struktura zeleně  
Stav zeleně  
Vodní toky a vodní plochy  
Stavby na území  
Fyzický stav staveb  
Charakteristiky funkční struktury území  
Funkční využití území v minulosti  
Funkční využití území v současnosti  
Funkční určení v územním pláně  
Vybavení území dopravní infrastrukturou  
Vybavení území technickou infrastrukturou  
Vybavení území sociální infrastrukturou  
Dostupnost infrastruktury na okolích pozemcích  
Osobitost území – potenciály a zátěže  
Kulturní hodnoty v území  
Enviromentální zátěž  
Bezpečnostní rizika v území  
Konflikty v území  
Možné využití  

  

Je možné klasifikovat z různých hledisek. Podle rozlohy, míry kontaminace, 

pravděpodobnosti využití, finanční náročnosti, ekonomické atraktivnosti, ale i dle lokalizace 

v prostoru.  

3. Popis konkrétních prací 

S paní doc. PhDr. Dagmar Petríková, Ph.D. jsme hovořili o projektech týkajících se 

brownfieldů. Projekty Cabernet, Briibast, CircUse. Z projektu Cabernet jsem čerpala 

teoretické přístupy k definování, metodice a klasifikaci brownfieldů. Z projektu Briibast 

pedagogické přístupy k vysvětlení metodiky a z projektu CircUse nové přístupy 

k opětovnému využití území, který sleduje předcházení vzniku brownfieldů (Obr. č. 3). 

Seznámila jsem se i s pracemi studentů, které zpracovávali brownfieldy v diplomových 

pracech. Jednalo se o části Bratislavy – Rača a krajské město Trnava, které jsme i shlédly. 

Naše kroky směřovaly i na jiná místa Bratislavy. Jedním z nich je i Galleria Eurovea na místě 

bývalé rafinerie Apollo, veřejný prostor trhu Miletička a obytný soubor Rozadol na místě 

bývalého Milexu.  

   

Obr. č. 4: Bývalá rafinerie Apollo   
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Obr. č. 5: Galleria Eurovea    

 

 

Obr. č. 6: Galleria Eurovea              

     

 

Obr. č. 7: Milex 

   

Obr. č. 8: Obytný soubor Rozadol  

Navštívily jsme město Trnava, které leží zhruba 60km od Bratislavy. Na Městském úřadě 

Trnava na odboru Koncepcí a územního rozvoje jsme měli schůzku s vedoucím odboru Ing. 

arch. Milanem Horákem a spolupracovnicemi Ing. arch. Evou Hulmanovou a Ing. Jarmilou 

Garaiovou. Předali nám veškeré dostupné informace týkající se brownfieldů ve městě Trnava. 

Nejvíce materiálu se týkalo cukrovaru, kam jsme se zašli i podívat. Je součástí kulturní 

technické památky na Slovensku. 
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Obr. č. 9: Katastrální mapa Trnavy 

 

 Obr. č. 10: Letecký záběr na Cukrovar Trnava 

     

Obr. č. 11 Cukrovar Trnava 

 

     

Obr. č. 12  Současné využití – sklad vína 
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 Obr. č.. 13: Současné využití – sklad vína 

4. Závěrečné zhodnocení  

Praxe byla velmi přínosná a velice se mi líbila. Paní doc. PhDr. Dagmar Petríková, Ph.D. 

 ze SPECTRA centra excelence STU v Bratislavě pro mne připravila velmi bohatý program. 

Mohla jsem se zapojit do řešení současných projektů, jednání s Městským úřadem Trnava, 

prohlédnout si různá místa brownfieldů, načerpat nové poznatky z projektů, literatury či prací 

studentů.  

Co bych ráda předala za poznatky dál, jsou uvedeny v 2. kapitole. Jen bych poukázala na 

kategorizační model A-B-C-D, který vyzdvihuje hnací motivy pro regeneraci brownfieldů. 

Tento model můžou využít instituty, které jsou zodpovědné za rozvoj regiónu a investování 

v regioně. Tato kategorizace může být východiskem pro určení vhodné strategie regenerací 

různých typů brownfieldů. Identifikování typu objektů a zvážení faktorů, které ovlivňují 

kategorizaci objektů. Je východiskem pro určení intervenčních možností a regeneračních 

strategií. Využití tohoto koncepčního přístupu na přezkoumání faktorů, které ovlivňují změnu 

kategorie objektu, např. z kategorie B do kategorie A, může vést k rozvoji strategie 

specifických pro konkrétní objekt nebo lokalitu.  Některé samosprávní orgány v současnosti 

už využívají této kategorie na přezkoumání lokálních brownfieldů strategií a na vytvoření 

neformální evidence brownfieldů lokalit v regionu. 

 

 Přemostění chybějících prostředků… 

Dohody o rozvoji..  

Finance/daně 

Výnosy/návratnost 

Granty/půjčky  
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Zpráva z praxe na odštěpném závodě Odra státního podniku 

Diamo 
Termín 3.2. - 9. 3. 2012 

Jméno studenta: Petr Piekar, Ostravská Univerzita, Katedra sociální geografie a regionálního 

rozvoje 

Místo praxe: odštěpný závod ODRA státního podniku Diamo 

 

1. Místo praxe 

Praxe byla vykonávána v odštěpném závodě ODRA státního podniku Diamo. Konkrétně na 

středisku Povrch.  Středisko Povrch spravuje všechny areály bývalých dolů v ostravské a 

petřvaldské dílčí pánvi, v jižní části revíru – bývalý Důl Paskov a v karvinské části – bývalý 

Důl Barbora. Dále středisko Povrch spravuje areál skládky odpadů tzv. laguny OSTRAMO.  

K hlavním činnostem střediska Povrch patří: základní údržba a opravy majetku, pronájem a 

převody nevyužívaného majetku, zajišťování oprávněných zájmů o.z. k cizím subjektům 

(vstupy na pozemky, vyjadřování k akcím a stanovení podmínek k jejich realizaci, věcná 

břemena), účetní a daňové činnosti, součinnost při správě majetku s úřady státní správy 

(katastrální úřady, odbory stavební, odbory ochrany životního prostředí aj.), demolice 

nepotřebných objektů ve své správě vlastními pracovníky nebo dodavateli a péče o svěřené 

kulturní památky.
 1

 

2. Teoretické vstupy pro praxi 

Cílem mé praxe bylo poznat činnost podniku Diamo, konkrétně střediska povrch. Jakožto 

student oboru Geografie a regionální rozvoj jsem se snažil hledat souvislosti mezi lokalizací 

těchto brownfieldů a jejich budoucím využitím. Brownfieldy lze definovat jako: „pozemky a 

budovy v urbanizovaném území, které ztratily svoje původní využití nebo jsou málo využité. 

Často mají - nebo se předpokládá, že mají - ekologické poškození a zdevastované výrobní 

i jiné budovy.“
2
 Území Moravskoslezského kraje je ovlivněno těžbou černého uhlí. Těžba uhlí 

je v současnosti v útlumu, což způsobilo uzavírání celých důlních komplexů a zapříčinilo tak 

nárůst brownfieldů. Politika odštěpného závodu Odra se řídí technickými plány likvidace 

(TPL), které popisují postup likvidace.  

3. Popis konkrétních prací 

Má praxe započala návštěvou některých oddělení, konkrétně: GIS, kde jsem byl seznámen 

s tvorbou mapových podkladů, oddělení obchodu a prodeje a finančního oddělení, kde jsem 

byl obeznámen s finančními záležitostmi a marketingem.  Převážnou část praxe jsem strávil 

v terénu, když jsem navštěvoval jednotlivé lokality a obeznamoval jsem se s jejich stavem a 

rovněž jsem měl možnost diskutovat se správci lokalit o konkrétních problémech.  Konkrétně 
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to byly areály: Oderský, Šverma, Bezruč Trojice, Zárubek, Alexander, Koblov, Hrušov, 

Heřmanice (vše Ostrava), Paskov, Žofie (Orlová), Barbora (Karviná), Pokrok (Petřvald) a 

Rychvald. Z diskuze se správci vyplnulo, že mezi největší problémy lokalit patří poškozování 

a krádeže majetku. Po ukončení důlní činnosti vznikly kolem většiny dolů sociálně vyloučené 

lokality, ve kterých se shlukuje obyvatelstvo, které ve větší míře inklinuje k sociálně 

patologickým jevům. Během své praxe jsem viděl několik případů poškození budov a jejich 

zařízení.  Konkrétně bych zmínil tři areály, které mají dle mého názoru dobrý rozvojový 

potenciál.  

 

Lokalita Barbora  

Lokalitu tvoří areál bývalého Dolu Barbora. Technická likvidace dolu je ukončena, jámy jsou 

zlikvidovány. Dokončuje se likvidace nepotřebných povrchových objektů. Rozvoj  lokality 

Barbora by se mohl ubírat stejným směrem jako na nedaleké lokalitě František, která se 

transformovala na průmyslovou zónu,  v roce 2009 oceněnou titulem podnikatelská 

nemovitost roku.  

 

Obr.1 Mapa lokality Barbora 

Lokalita Paskov 

Provedena technická likvidace dolů, jámy zlikvidovány, areály Nová Bělá a Řepiště prodány. 

Dokončuje se likvidace nepotřebných povrchových objektů v areálu Paskov. Potenciál tohoto 

areálu vidím v kontejnerovém překladišti, na který by se mohly napojit další firmy. 
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Obr.2 Mapa lokality Paskov 

 

Lokalita Hrušov 

V areálu Hrušov mě zaujala budova strojovny kompresorů. Jedná se o podsklepený halový 

objekt z ocelové příhradové konstrukce s cihelnou vyzdívkou, který je zastřešený lomenou 

střechou. Zastavěná plocha činí 1200 m
2.

 Stáří objektu se datuje k roku 1930. Tento objekt byl 

vyjmut ze seznamu památkově chráněných budov. V současnosti se pro něj hledá nové 

využití.  

 

 

Obr.3 Mapa ostravských lokalit 
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Obr.4 Strojovna kompresorů 

 

Veškeré objekty, které jsou určeny k odprodeji potencionálním zájemcům je možné najít na 

stránkách http://slon.diamo.cz/nemo/.  

 
4. Závěrečné hodnocení 

S průběhem praxe jsem byl velice spokojen. Můj celkový dojem ovlivnil přístup zaměstnanců 

podniku, kteří mi věnovali svůj čas a ochotně odpovídali na veškeré dotazy. Jsem rád, že jsem 

mohl jednotlivé brownfieldy navštívit a udělat si obrázek o rozsahu a aktuálním stavu a 

rovněž diskutovat konkrétní problémy. Velmi zajímavý příklad revitalizace jsem viděl 

v areálu bývalého dolu Bezruč v Ostravě. V areálu se nachází CO kryt z 50. let 20. století, 

který majitel rekonstruuje se záměrem vytvořit privátní kryt. Během praxe se poněkud změnil 

můj pohled na vnímání některých kulturních památek. Zastávám názor, že některé objekty by 

neměly být památkově chráněny. Náklady na údržbu takových budov jsou vysoké a dle mého 

názoru je památkově chráněný objekt překážkou pro další rozvoj. Rovněž si myslím, že je 

třeba vytvořit vhodné podmínky a to zejména ze strany státu pro nalákání investorů na 

brownfieldy (výhodné ceny, úlevy v podobě daňových prázdnin apod.). Za nejstěžejnější 

prvek regenerace brownfieldů považuji vytvoření co největší sítě aktérů, kteří se rozvojem 

brownfieldů zabývají (majitelé pozemků, developeři, podnikatelé, veřejná správa, vysoké 

školy atd.) Dalším zájemcům o praxi doporučuji vyjet do areálů a seznámit se s konkrétními 

problémy, popřípadě navrhnout řešení revitalizace. 

 
 
 

http://slon.diamo.cz/nemo/
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Příprava území po ukončené hutní prvovýrobě společnosti 

VÍTKOVICE, a.s. pro realizaci projektů rozvoje lokality (Nové 

VÍTKOVICE) – demolice souborů průmyslových objektů a 

technologických celků 

 

Termín: 27. 6. -1. 7. 2011 

Jméno studenta: Miroslav Pinka, VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, obor Geotechnika a 

podzemního stavitelství 

Místo praxe: Hochtief  CZ a.s. 

1. Uvod 

Praxe byla vykonána v termínu 27. 6. až 1. 7. 2011 ve stavební firmě Hochtief CZ a.s. 

Konkrétně v pobočce HOCHTIEF CZ a.s. Divize Morava Sokolská 2800/99, 702 00  Ostrava. 

Spolupracoval jsem s panem Ing. Miroslavem Kostkou vedoucím nabídkového týmu 

Pobočky. Byl zpracováván PROJEKT ŘEŠENÍ REVITALIZACE 

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (2. část objektů) Příprava území po ukončené hutní 

prvovýrobě společnosti VÍTKOVICE, a.s. pro realizaci projektů rozvoje lokality (Nové 

VÍTKOVICE) – demolice souborů průmyslových objektů 

 a technologických celků. Cílem praxe bylo prostudování zadávací dokumentace a návrh 

opatření majících za úkol snížit koncovou nabídnutou cenu realizace projektu firmou Hochtief 

CZ a.s.  

 

2. Teoretické vstupy pro praxi 

Jak již bylo napsáno výše, cílem praxe bylo prostudování zadávací dokumentace a návrh 

opatření majících za úkol snížit koncovou nabídnutou cenu realizace projektu firmou Hochtief 

CZ a.s. Zadávací dokumentace k řešenému projektu byla poskytnuta k prostudování 

v elektronické podobě. Její součástí byla textová a výkresová část a také výkaz výměr. 

Zadavatelem projektu bylo Ministerstvo financí České Republiky. Projekt spočívá 

v odstranění souboru staveb v areálu Dolní Vítkovické oblasti. Skládá se z 9 částí a to z části 

002b - Demolice podpor a základu-NKP, 

 části 003a – Odtěžení stávajícího nádvoří a zřízení opěrných stěn, části 004 – Objekty 

v Areálu bývalých Urxových závodů, části 009b – Sklad 340.43 Kunčice, části 010a – 

DYHOR, části 012 – Areál VPE na ul. Ruská, části 013 – Odval Hrabůvka, části Hala 

vulkanizérů a části Modrý pavilon. Jako výstup bude sloužit tento dokument, ve kterém jsou 

uvedeny doporučení sloužící k možnému ovlivnění konečné nabízené ceny.  

 

http://www.estav.cz/www-adresa/index.asp?ico=46678468&p=0
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3. Řešení projektů 

a. Část 002b - Demolice podpor a základu-NKP 

 Popis: 

Jedná se o provedení demontáží podpůrných ocelových konstrukcí a lávek potrubí. Po těchto 

demontážích budou provedeny demolice stávajících betonových základových konstrukcí 

(patek), jak nadzemních, tak podzemních částí. Terén se po vybourání základů následně 

vyrovná inertním nesoudržným zásypem se zhutněným povrchem.  

 Podpěry a plošiny – podpěry potrubí jsou ve většině případů ocelové příhradové 

konstrukce, tvořené válcovanými profily U, , L a trubkami.  

 Základy podpěr – jedná se o betonové základové patky pod jednotlivé podpory, 

vyztužené betonářskou ocelí.  

Navržené opatření: 

Z ekonomického hlediska by bylo nejvýhodnější použít pro zásyp jam, po demolovaných 

základech, materiál vzniklý drcením odstraněného železobetonu tvořícího vlastní konstrukci 

základu. Pokud by se mobilní drtič umístil v prostoru plánované demolice, tak by odpadly 

náklady spojené s odvozem suti a jeho skládkováním. Z výkazu výměr vyplývá, že objem 

odstraněných železobetonových základů (828 m
3
) je roven objemu nutnému k zasypání 

 (828 m
3
). Při použití drcení betonu by byly minimalizovány náklady spojené s nákupem 

vhodného nesoudržného materiálu. Tato část projektu je rozdělena do pěti oblastí. Objekty 

tvoří Národní kulturní památku.  Po konzultaci s investorem by bylo vhodné umístění 

mobilního drtiče a jeho případné skládky v areálu stavby. Zvýšení hluku 

 a prašnosti v oblasti by nemělo být problémem s ohledem na jeho umístění ve výrobní zóně.  

Problém by se mohl představovat objem prací činící podle výkazu výměr 828 m
3
 betonu. 

Nejsem schopen posoudit, zda je to dostatečně vysoké množství pro ekonomickou výhodnost 

umístění mobilního drtiče přímo na staveništi, nebo jeho umístění na příslušné skládce a po 

podrcení opětovný dovoz na staveniště. Řešení by bylo obrátit se s dotazem na 

specializovanou firmu. 

Další riziko představuje možná kontaminace základového železobetonu vlivem dlouhodobě 

probíhající hutní výroby v areálu. V technické zprávě sice tato skutečnost je zmíněna jen 

okrajově, ale bude nutno předpokládat,že část materiálu bude kontaminována. Tuto část je 

nutno odvézt na specializovanou skládku. Tak získaný deficit hmoty bude nutno zaplnit 

dokoupením vhodného nesoudržného materiálu. Před započetím vlastní demolice  

se objem a intenzita kontaminace podzemních části nedá spolehlivě určit. Při větším objemu 

kontaminace by bylo drcení na místě nejen zbytečné, protože by se drť již nedala zpětně 

použít, ale mohlo by být i zdraví škodlivé. 
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b. Část 003a – odtěžení stávajícího nádvoří a zřízení opěrných stěn 

i. Popis: 

Jedná se o návrh terénních úprav v areálu dnešního starého ředitelství Vítkovic. Jde o 

odtěžení stávajícího terénu v objemu celkem cca 9200 m
3
 a zřízení opěrných stěn, které 

vyrovnávají výškové rozdíly v konfiguraci terénu 

 po odtěžení navrhované figury.  

ii. Navržené opatření: 

K ušetření finančních prostředků by bylo možné použít konstrukci opěrné zdi. 

Přistupovalo by se ke konstrukci již před počátkem odtěžení nádvoří.  Ušetřily by se tak 

finanční prostředky nutné pro instalaci hnaného pažení. Otázkou je jakou konstrukci opěrné 

stěny by bylo vhodné použít. Mohla by být použita i navržená betonová monolitická stěna 

instalována v předstihu do rýhy. Tuto rýhu by však bylo nutné pažit. Při realizaci stěny by 

mohlo být použito zátažné pažení z pažících boxů. Budování stěny by mohlo být po částech, 

podobně jako při realizaci podzemních stěn. Po vybudování části stěny by se dokončila její 

funkce instalací zásypu, jejž by mohla tvořit recyklovanou drť z ostatních demolic projektu.  

Podobným postupem by byla možná i realizace gabionové opěrné zdi. Za výplňový materiál 

by se použila betonová drť o velkých frakcích. Gabionová zeď by eliminovala nutnost 

dodatečného zásypu. Nebyla by nutná její dodatečná povrchová úprava. Bylo by nutné nechat 

si zpracovat příslušný geotechnický výpočet pro určení stupně stability svahu. 

Jiným řešením by mohla být realizace opěrné stěny, jako pilotové, nebo jako vetknuté 

podzemní stěny. Problém by mohl být ve finální úpravě povrchu stěny, jež budou tvořit 

trvalou pohledovou konstrukci. Úprava by  mohla celou konstrukci prodražit. Bylo by možné 

vyřešit celou podzemní stěnu z prefabrikovaných železobetonových dílců.  

Problém spočívá v nemožnosti použít variantního řešení. Z důvodu objektivnosti jednotlivých 

nabídek. 

Velký objem výkopových prací by mohl být použit pro zásyp jam, které vzniknou po demolici 

ostatních objektů v projektu. Je nutné zeminu uložit na skládce. Úsporu lze najít v použití 

materiálu, jenž nebude nutno koupit zvlášť. Problémy lze spatřit v možné kontaminaci, bude 

nutno posoudit vhodnost granulometrického složení materiálu  

na zásypy.  

 

c.  Část 004 – objekty v Areálu bývalých Urxových závodů 

Tato část projektu je z několika samostatných stavebních objektů. Je to komín, kotelna, kryt 

CO, nádrž a sociální budova. Všechny objekty se nacházejí v areálu společnosti Urxovy 

závody v tzv. „Horní oblasti“ Vítkovic, ve vlastnictví společnosti VÍTKOVICE a.s. 

V současnosti jsou součástí uzavřeného průmyslového areálu společnosti LAHOS s.r.o. 

  v Ostravě – Vítkovicích.  
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Popis: 

Komín 

Komín o průměru cca 3,0 m (v patě) a výšce nad terénem cca 95,0 m. Zastavěná plocha činí 

50,26 m², obestavěný prostor 4774,7 m³. Je samostatně stojící. Svislou nosnou konstrukci 

komínu tvoří kuželová skořepina 

 Ø 3000 – 2000 mm svařená z ocelového plechu, v patě doplněná výztuhami a patními 

deskami.  

Kotelna 

Jedná se o samostatně stojící budovu o půdorysu cca 43,6 x 32 m a výšce nad terénem cca 

15,0 m. Zastavěná plocha činí 1458,4 m², obestavěný prostor 22 902,25 m³.  Budova má 

šikmou střechu (ve střední části sedlovou,  

na bocích pultovou). Svislé nosné konstrukce stavby jsou tvořeny příhradovou nýtovanou 

nosnou ocelovou konstrukcí a válcovanými plnostěnnými prvky. Obvodové i vnitřní dělící 

stěny jsou zděné z plných pálených cihel.  

Kryt civilní ochrany 

Kryt CO tvoří samostatně stojící objekt o půdorysu cca 11,8 x 13,4 m a výšce 8,9 m. Osazená 

1,4 m pod terénem, zastavěná plocha činí 158 m² a obestavěná prostor činí 10 560 m³.  Objekt 

úkrytu CO má 3 podzemní podlaží  

a 3 drobnější části vystupující nad terén. Svislé i vodorovné nosné konstrukce stavby jsou 

tvořeny železobetonovými monolitickými stěnami tl. cca 400 mm , spodní základová deska 

má  tl. cca 1,5 m. 

Nádrž 

Jedná se o samostatně stojící objekt o půdorysu cca 76,6 x 25 m.  Výška cca 3,7 m s osazením 

1,2 m pod terénem. Zastavěná plocha činí 1915 m² a obestavěný prostor 8235 m³. Nádrž má 

železobetonové dno i obvodové stěny, vystupující cca 3,1 m nad terén, shora je otevřená.  

Sociální budova 

Budova má půdorys o rozměrech cca 44 x 15 m a výšce nad terénem cca 16,0 m. Zastavěná 

plocha činí 660 m², užitná podlahová plocha 2420 m² a obestavěná prostor 10 560 m³.  

Střecha je plochá. Svislé nosné konstrukce stavby jsou tvořeny železobetonovým skeletem, 

vodorovné (stropní a střešní) nosné konstrukce tvoří železobetonové monolitické trámové 

stropy. Obvodové i vnitřní dělící stěny jsou zděné, z pálených cihel.  

Navržené opatření: 

Likvidace podzemního krytu CO a částečně podzemní nádrže si vyžádá velké množství 

zásypového materiálu. Jako tento materiál by bylo možno vzít vykopanou zeminu z předchozí 

části úpravy nádvoří. Areál demoličních prací však nesousedí s místem úpravy nádvoří, a tak 

se musí tento materiál dopravovat po veřejných komunikacích. Materiál vzniklý demolicí 
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železobetonových součástí budov by měl být dopravován na jednu centrální skládku mimo 

areál a zde by měl být drcen a znovu použit pro zásypy. Tato skládka by měla pojmout 

všechny části projektu, všechny budovy určené k demolici. Z ní by měly být distribuovány 

potřebné množství zpracovaného materiálu pro zásypy. Jediná výjimka by byla možná u části 

002b - Demolice podpor a základu-NKP, kde by mohl být dostatečný prostor, tak by byly 

minimalizovány náklady na dopravu. U ostatních částí projektu se nejeví v okolí 

demolovaných objektů dostatek místa pro zřízení samostatných menších skládek, a proto by 

byl asi lepší systém centrální skládky. Na centrální skládce by byl nejekonomičtěji využit 

mobilní drtič železobetonových prvků. Z komplexu bývalých Urxových závodů bude třeba 

odvést podle výkazu výměr 13 037 m
3
 betonové a cihelné suti. K zasypání vzniklých jam 

je potřeba 5 767 m
3
 zásypu. Při použití mobilní drtička je potřeba na skládku odvést 7 

270 m
3 

suti. 

 

d. Sklad 340.43 Kunčice 

Jedná se o samostatně stojící budovu o půdorysu cca 14 x 10,8 m a výšce nad terénem cca 4,0 

m. Zastavěná plocha činí 151,2 m² a obestavěná prostor cca 635 m³.  Budova má plochou 

střechu. Svislé nosné konstrukce stavby jsou tvořeny zděnými stěnami z tvárnic a částečně 

pálených cihel. Vodorovnou nosnou konstrukci střechy tvoří ocelové plnostěnné nosníky.  

 

e. Část 010a – DYHOR 

Popis 

Budovy bývalých garáží a skladu o půdorysu cca 37 x 18 m a výšce nad terénem cca 4,0 m. 

Zastavěná plocha činí 482 m² a obestavěná prostor cca 1928 m³.  Budova má plochou střechu. 

Půdorys tvaru objektu „U“ se středním nádvořím z betonové zpevněné plochy. Budova je 

částečně podsklepena. 

Navržené opatření: 

Oba objekty jsou poměrně jednoduché pro demolici. Ušetření finančních prostředků by bylo 

možné pomocí systému s centrální skládkou materiálu. Cihly a další použitelný materiál by 

byl roztřízen a znovu použit. Problémy by se mohly objevit při demolici objektů garáží. Zde 

je pravděpodobné, že základová půda bude kontaminována z úniků provozních hmot, které 

tam byly v minulosti - garážované automobily. Demolice bude 682 m
3
 suti ze skladu 

 a 1928 m
3
 z DYHORu a ještě je nutné zasypat 654 m

3
. Celkový přebytek činí tedy 1956 m

3
. 

 

f. Část 012 – Areál VPE na ul. Ruská 

Tato část projektu je opět rozdělena na několik samostatných objektů nacházejících se v 

uzavřeném průmyslovém areálu společnosti VÍTKOVICE Power Engineering a.s. Jedná se o 
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objekty AKU (nabíjecí stanice), budovy školícího střediska, požární nádrže, přístavek hal NS 

822. 20, sklad hmot 1 a 2, sklad hmot 5 a starého obytného domu. Důvodem likvidace objektů 

je potřeba uvolnění prostoru na západ od haly zinkovny pro další rozvoj výroby.  

Popis 

AKU (nabíjecí stanice) 

Jedná se o 5 propojených menších přízemních objektů. Stavbu tvoří východní budova 

půdorysu 12,1 x 29 m (nosná OK + hrázděné zdiv), zděná střední budova (cca 10 x 15,6 m) a 

na západní straně dva lehké plechové přístavky (cca 3,4 x 43,45 m a cca 6,1 x 13,3 m). 

Společně s těmito objekty bude odstraněna také lehká ocelová konstrukce energomostu. 

Budova školícího střediska 

Budova školícího a provozního střediska má půdorys cca 22,75 x 12 m a dvě nadzemní 

podlaží. Je částečné podsklepená. Má plochou sedlovou střechu a výšku nad terénem cca 7 m. 

Zastavěná plocha stavby činí cca 273,8 m² a obestavěný prostor 1851,8 m³. Budova má 

stěnový nosný systém. Obvodové stěny jsou zděné z cihel. Nosnou konstrukci stropů tvoří 

ocelové nosníky a stropní desky.  

Požární nádrž 

Jedná se o otevřenou ŽB nádrž zapuštěnou v terénu. Půdorys má rozměry cca 32,8 x 30,4 m a 

hloubu 2,3 m. Zastavěná plocha činí cca 997 m² a vnitřní objem je 2293 m³. Sklonité stěny 

nádrže i její dno jsou provedeny z vodostavebního betonu tl. 200 mm , na podkladním betonu 

tl. cca 100 mm a zhutněném podsypu. 

Přístavek hal NS 822. 20 

Přístavek u jižní podélné stěny 7. haly VPE  má půdorys v části vystupující před halu cca 

40,45 x 2,5 m a výšku cca 7 m s pultovou plochou střechou. Uvnitř haly je pak vestavba 24,15 

x 2,5 m. Přístavek má dvě nadzemní podlaží. Je částečně podsklepen. Přístavek má nosnou 

ocelovou konstrukci z válcovaných profilů. Obvodové stěny jsou zděné z cihel. Nosnou 

konstrukci stropů nad 1. a 2. NP. tvoří ocelové nosníky a stropní desky. 

Sklad hmot 1 a 2 

Jedná se o propojené menší přízemní objekty. Stavbu tvoří původní budova půdorysu 15,7 x 

5,6 m, ke které byl později na jižní straně doplněn přístavek 9,3 x 5,6 m (výška cca 3 m) a na 

severní straně samostatná lehká ocelová skladová buňka 6,2 x 2 m výšky 2 – 2,4 m. Nosná 

konstrukce objektů je ocelová. 

Sklad hmot 5 

Stavbu tvoří budova půdorysu 23 x 9,25 m výšky cca 4 m s pultovou plochou střechou. Nosná 

konstrukce objektu je ocelová, obvodový plášť zděný. 

Starý obytný dům 
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Jedná se o zděnou budovu o půdorysu cca 30 x 13,75 m a výšce nad terénem cca 8,5 m, 

zastavěná plocha činí cca 333,3 m² a obestavěný prostor 3113,5 m ³. Budova má jedno 

podzemní a dvě nadzemní podlaží  plus půdní vestavbu. 

Navržené opatření: 

Zásyp jámy vzniklé po demolici požární nádrže si vyžádá velký objem materiálu. Demolice 

budov v této části neposkytne ani zdaleka tolik recyklovatelného materiálu, a tak by bylo 

vhodné, pokud se přistoupí k variantě řešení skládkování materiálu na centrální skládce, aby 

se tato centrální skládka nacházela co nejblíže areálu této části. Minimalizovaly by se tak 

finanční náklady spojené s dopravou velkého množství zásypového materiálu. Z celého 

komplexu vznikne po demolici 6 533 m ³ suti a bude nutno zasypat 4 521 m ³. Rozdíl je 

tedy 2 282 m ³. 

Dodatečnou finanční zátěž by mohla představovat případná sanace kontaminovaného 

podloží AKU (nabíjecí stanice), protože zde v minulosti mohlo dojít k únikům provozních 

kapalin z vysokozdvižných vozíků.  

 

g. Část 013 – Odval Hrabůvka 

Popis 

Tato část zahrnuje demolici několika objektů nacházejícího se v uzavřeném průmyslovém 

areálu společnosti VÍTKOVICE a.s. provozova TERMOVIT na odvalu Hrabůvka. Jedná se o 

objekty vrátnice, panelárna, správní budova, šatny a umývárna, sklad TERMOVIT ,výrobny 

TERMOVITU, neutralizační stanice a UNIMO buňky. Důvodem likvidace je potřeba 

uvolnění prostoru areálu odvalu Hrabůvka resp. provozů TERMOVIT pro následnou 

revitalizaci. 

Vrátnice 

Budova bývalé vrátnice má půdorys 4,6 x 3,25 m, plochou pultovou střechu a výšku nad 

terénem cca 2,5 m. Zastavěná plocha stavby činí cca 19 m² a obestavěný prostor 37,3 m ³. 

Jedná se o typizovanou lehkou montovanou konstrukci. Nosnou konstrukci objektu vrátnice i 

její střešní a obvodový plášť tvoří typizovaná montovaná konstrukce ze dřeva a materiálů na 

bázi dřeva. 

Panelárna 

Soubor objektů bývalé panelárny zahrnuje: 

Halu panelárny 

Půdorys cca 12 x 47,4 m s výškou 14,2 m s jeřábovou dráhou mostového jeřábu nosnosti 3,2 

t. Tato hala navazuje na severní straně na halu bývalé výrobny TERMOVIT a na jihu na 

přístavbu panelárny. Podél haly jsou menší přístavby. Před přístavbou východní stěny jsou v 
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terénu zapuštěny 4 ŽB jímky. Hala má nosnou ocelovou konstrukci skládající se z 

příhradových sloupů a vazníků. Na vnitřních nárožnících sloupech haly jsou uloženy 

plnostěnné nosníky jeřábové dráhy. Obvodový plášť tvoří hrázděné zdivo z plných pálených 

cihel s prosvětlovacími plochami. 

Přístavbu haly panelárny 

 Půdorys 12 x 28,25 m s výškou 10,5 m s jeřábovou dráhou mostového jeřábu nosnosti 3,2 t. 

Hala navazuje na severu na původní halu panelárny a na jihu na halu skladu. Přístavba má 

stejný konstrukční nosný systém jako hala panelárny. 

Halu skladu panelárny 

 Půdorys cca 18 x 36 m s výškou cca 7,5 m. Severní štítovou stěnou navazuje 

 na přístavbu haly panelárny.  Nosné konstrukce jsou opět vyrobeny podobně. 

Kompresorovou stanici 

 Jedná se o samostatně stojící menší budovu před východní stěnou přístavby haly panelárny o 

půdorysu  

10,2 x 5,25 m s výškou cca 4 m. Nosnou konstrukci tvoří obvodové stěny tl. 300 mm. 

 Strop nesou ocelové válcované nosníky. 

Budovu trafostanice 

 Nachází se v přístavbě půdorysu cca 8 x 3,1 m výšky cca 3,7 m u západní stěny haly 

panelárny.  Stěny jsou zděné z plných pálených cihel. Podlaha se základovými pásy  jsou 

betonové. 

Správní budova 

Jedná se o dvoupodlažní zděnou budovu šířky 11,4 m, délky 20,1 m a výšky cca 6,3 m. U 

západní podélné stěny je proveden jednopodlažní přístavek. Obvodové nosné stěny a střední 

příčná stěna jsou zděné z betonových tvárnic. Součásti tohoto celku je také potrubí 

horkovodu. Jedná se o dvě paralelní potrubí. To je po celé délce opatřeno tepelnou izolací. Na 

potrubí navazuje budova měření a regulace horkovodu.   

Šatny a umývárna 

Zděná budova šaten a umýváren je dvoupodlažní budova šířky 13 m, délky 27,5 m a výšky 

cca 7,8 m s přistavěnou severní štítovou stěnou k sousední správní budově. Svislá nosná 

konstrukce budovy tvoří typizovaný prefabrikovaný montovaný železobetonový skelet.  

Sklad TERMOVIT 

Jedná se o samostatně stojící halu o půdorysu cca 36 x 12 m a výšce nad terénem cca 6 m. 

Zastavěná plocha činí 432 m². Svislé a vodorovné nosné konstrukce stavby jsou tvořeny 

typizovanou soustavou montované ocelové haly. Jednotlivé prvky skeletu jsou vyrobeny z 

ocelových profilových tyčí.  
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Výrobny TERMOVITU 

Objekt výrobny tvoří sklad o půdorysných rozměrech cca 18 x 15,15 m s výškou cca 3,9 m. 

Hala má nosnou ocelovou konstrukci tvořenou plnostěnnými sloupy, průvlaky, vazníky, 

vaznice a stěnovými paždíky z válcovaných profilů a ztužidla z úhelníků. Obvodový plášť 

tvoří hrázděné zdivo z plných pálených cihel. Další částí je sklad surovin o rozměrech cca 18 

x 15,15 m s výškou cca 3,9 m. Poslední celek tvoří výše zmíněná hala výrobny TERMOVITU 

 s jeřábovou dráhou. Půdorys cca 12 x 25,8 m a výška cca 15,75 m. Podél východní stěny haly 

je provedena dvoupodlažní přístavba bývalé kotelny o půdorysu 26 x 6,5 m s výškou 8,87 m. 

Neutralizační stanice 

Budova neutralizační stanice o půdorysu cca 132,5x 26,76 m s výškou 5,2 m včetně přístavby 

cca 6,5 x 6,5 m výšky 7,5 m a přilehlých betonových ploch nádvoří. Jedná se o jednopodlažní 

budovu. Svislou nosnou konstrukci budovy tvoří typizované železobetonové velkoplošné 

panely. Střechu nesou ŽB sedlové střešní panely.  

UNIMO buňky 

Stavbu tvoří budova půdorysu  11,5x 11,85 m a výšky nad terénem cca 3,4 m se sedlovou 

plochou střechou.Je sestavená z typizovaných prostorových buněk „UNIMO“ . 

 

Navržené opatření: 

Vzhledem k relativní odlehlosti této části projektu by snížení finančních prostředků šlo 

dosáhnout tříděním odpadu přímo na místě. Stavby se skládají většinou z cihelného zdiva, a 

tak by mohl být použit méně výkonný drtící a třídící systém. Zpracování ocelových 

konstrukcí závisí na požadavcích investora. Otázkou je zda bude moct být cihelný odpad 

použit pro zásyp. Celkový objem sutě je 34 191 m ³. Zásyp jam po stavebních objektech si 

vyžádá 6 535 m ³ materiálu. Celkový rozdíl je tedy  27 656 m ³suti. 

Nebezpečí kontaminace by mohlo hrozit při demolici neutralizační stanice. 

h. Hala vulkanizérů 

Popis 

 Jedná se o dvojlodní halu. Půdorysný tvar budovy je obdélníkový o vnějších 

rozměrech 24,5x46m. Výška budovy vůči okolnímu terénu je cca 14,3m. Objekt není 

podsklepen a má 2 nadzemní podlaží. Nosnou konstrukci tvoří ocelové sloupy, na které jsou 

uloženy příhradové konstrukce. Další součástí je přístavba vanadovny. Půdorysný tvar 

budovy je obdélník o rozměrech 8,5x39m. Výška budovy vůči okolnímu terénu je cca 9m. 

Stavba je zděná s pultovou střechou. Poslední částí je demolice betonového energokanálu.  

 

Navržené opatření: 
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 U demolice haly, přístavku ani energokanálu by nemělo dojít k výraznějším 

problémům. Jedná se o relativně jednoduché konstrukce na demolici. Největší problém by 

mohl být v možné kontaminaci podloží. Podle souhrnné technické zprávy se nepočítá 

s kontaminovanými stavebními materiály, ale stav podloží zde není uveden. Po demolici 

staveb zbude na staveništi podle výkazů 17 063 m³ suti. Pro zásyp jam bude potřeba 2 376 m³. 

Celkový zbytek suti k uskladnění činí 14 687 m³. 

i. Modrý pavilón 

Popis 

Části Modrého pavilónu jsou rozděleny do 3 oblastí. Zaobírat se však bude jen objektem C. 

Budova je šestipodlažní částečně podsklepená z železobetonu. Sklep slouží jako kryt CO. 

Půdorysné rozměry jsou 14 x 34 m a výška je 22 m.  Spojovací krček je celoocelová skeletová 

konstrukce rozměry jsou 12 x19 x 8,2m.  

Navržené opatření: 

Jedná se o největší železobetonovou budovu v celém projektu. Pro snížení finančních 

prostředků by se jí mělo po demolici a zpracování použít část na zásyp krytu CO, ale větší 

část by měla být použita na zásyp požární nádrže, která je součástí části 012 - Areál VPE na 

ul. Ruská. Při zpracování na centrálním úložišti poblíž části 012, by tak mohlo dojít k ušetření 

finančních prostředků z nákupu materiálu a výdaje na dopravu. 

Nebezpečí by mohlo být při demolici krytu CO. Při jeho výrobě mohli používat kvalitnější 

železobeton, ten by mohl přinést zvýšené finanční náklady na jeho odstranění.  Po odstranění 

Modrého pavilonu vznikne 13 109 m
3
 suti. Jáma nutná k zasypání bude mít objem 914 m

3
. 

Celkový přebytek materiálu činí 12 195 m
3
. 

 

Kapitola – závěr 

Tabulka rekapitulace celkových objemů suti a nutných zásypů jednotlivých projektových 

částí: 

  Suť [m
3
] Zásyp [m

3
] Rozdíl 

Demolice 828 828 0 

Modrý pavilon 13109 914 12195 

Urx 13037 5767 7270 

Hutni sklad 682 121 561 

sklady a garáže DYHOR 1928 533 1395 

PVE ul. Ruská 6533 4251 2282 

Termovit 34191 6535 27656 

Hala Vulkanizeru 17063 2376 14687 

Celkem 87371 21325 66046 
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Z tabulky je patrno, že i po použití veškerého materiálu z demolic zbude ještě velké 

množství materiálu na uskladnění. Toto množství bude zhruba o čtvrtinu menší než pokud by 

se přistoupilo k variantě bez použití suti pro zásyp. Také by bylo nutno veškerý materiál pro 

zásyp koupit.  

Dále jsem při studiu zadávací dokumentace dostal za úkol upozornit na nejasné a 

problematické místa, případně zformulovat znění dotazu na zadavatele ohledně problémových 

míst. Po prostudování jsem dospěl k závěru, že problémovým místem projektu by mohla být 

kontaminace některých konstrukcí a jejich okolí. Jedná se hlavně o objekty:  

AKU (nabíjecí stanice) v Části 012 – Areál VPE na ul. Ruská 

Neutralizační stanice v Části 013 – Odval Hrabůvka 

A garáže DYHOR v Části 010a  

V zadávací dokumentaci se nepíše, u vybraných objektů jejich velké riziko, jenž by 

mohlo celkově nepříznivě ovlivnit cenu výsledného projektu. Vhodné je poukázat na tuto 

okolnost formou dotazu. 

Upřesňující dotazy na zadavatele by měly být formulovány co nejpřehledněji a ideálně 

s formou odpovědi ANO/NE. Navrhl bych znění dotazu v duchu: 

„Je možno předpokládat u uvedených objektů kontaminaci konstrukce nebo okolí?“ 
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Hodnocení brownfieldů na území města 
 

Termín: 15. 8. - 19. 8. 2011 

Jméno studenta: Václav Pulchart, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra stavebních 

hmot a hornického stavitelství 

 

 

1. Základní informace 

 

Tato praxe byla vykonávána ve dnech od 15. do 19. srpna 2011 na magistrátu statutárního 

města Ústí nad Labem na odboru strategického rozvoje. Magistrát Ústí nad Labem, obcí 

s rozšířenou působností, spolupracuje při plnění úkolů s ostatními územními správními úřady, 

orgány kraje a orgány obcí ve svém správním obvodu. Koordinuje postup ostatních územních 

správních úřadů a orgánů obcí při plnění společných úkolů stanovených zvláštními zákony.  

Město je zapojeno do mezinárodního projektu COBRAMAN, jehož cílem je přispění 

k regeneraci brownfieldů. Cílem tohoto projektu je snaha o řešení  brownfieldů zúčastněných 

středoevropských měst na evropské úrovni. Výsledným přínosem projektu pro město je 

očekávána mezinárodní výměna zkušeností ohledně strategií vedoucím k efektivnějšímu 

využití brownfieldů a tedy rozvoji města jako takového. 

 

2. Cíle praxe 

 

Cílem praxe bylo seznámení se s projekty, do nichž je město Ústí nad Labem zapojeno, jejich 

fungování a zjištění celkového přístupu města k řešení problematiky brownfieldů. Spolu s tím 

souvisel i průzkum místních poměrů v samotných lokalitách zahrnující brownfieldy. 

Jelikož spolu se statutárním městem paralelně řeší brownfieldy i úřad Ústeckého kraje, bylo 

součástí praxe i porovnání  hodnocení  vybraných lokalit dvěma systémy, a to COBRAMAN 

versus CircUse. Vybranými lokalitami byly ty, které jsou zařazeny v rámci databází obou 

subjektů. 

V rámci praxe bylo zahrnuto zpracování hodnocení několika vybraných lokalit, které již byly 

v minulosti řešeny, avšak byla potřeba aktualizace popřípadě srovnání shod výsledků více 

hodnotitelů. Nově byly zpracovány i návrhy pro zařazení nových lokalit do databáze 

brownfieldů. 
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3. Popis projektů 

 

Magistrát města Ústí nad Labem vydal v rámci projektu COBRAMAN dokument „Strategie 

přístupu k brownfieldům ve statutárním městě Ústí nad Labem.“ Tato strategie byla z projektu 

financována a je vydána na léta 2011 až 2021. Dokument byl vypracováván odborem 

strategického rozvoje a rámcově vycházel z platné Strategie města Ústí nad Labem od 2007 

do 2015. 

Cílem nově přijaté strategie je snížení množství brownfieldů v zastavěném území města o 100 

ha tj. o 23,28% do 10 let.  

Realizaci projektu zajišťuje odbor strategického rozvoje prostřednictvím oddělení rozvoje po 

odborné, obsahové části projektu a po stránce koordinační, administrativní a finančního 

managementu. 

 

Hlavními výstupy projektu pro Ústí nad Labem bude následující: 

 zmapování brownfieldů v okrese (pilotní projekt) 

 vytvoření GIS vrstvy a databáze s informacemi k jednotlivým brownfieldům 

 webové řešení - zpřístupnění některých informací pro veřejnost 

 strategie regenerace brownfieldů – návrh realizačního dokumentu Strategie rozvoje 

města do roku 2015 

 manuály pro práci brownfield manažera a pro vlastníky brownfieldů, kteří budou 

území chtít revitalizovat 
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Obr. č. 1: Náhled zpracované aplikace GIS pro vyhledávání brownfiledů (COBRAMAN) 

 

Přínosem bylo srovnání hodnocení brownfieldů řešených na krajské úrovni dle metodik 

programu CircUse s programem COBRAMAN. Projekt jako takový používá jinou 

kategorizaci brownfieldů a jednodušší formuláře pro tvorbu databází. Ovšem na rozdíl od 

hodnocení dle COBRAMAN neumožňuje vkládání tolika dat, poznámek nebo fotografické 

dokumentace.  

Týdenní praxe se skládala z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahovala vysvětlení 

fungování systému a přístupu úřadu k řešení brownfieldů. Součástí teoretické přípravy byly 

diskuse na dané téma. Z tohoto pohledu je zřejmý přínos pro studenty, kteří mají možnost 

získat informace o tom, do jaké míry jsou úřady schopny řešit danou problematiku.  

Praktická část sestávala z vyplňování formulářů hodnotících jednotlivé brownfieldy. Tento 

proces se skládal z fyzického ohledání řešeného místa, včetně vytvoření poznámek, a ze 

zadávání nasbíraných dat do šablony elektronického formuláře. Hlavní přínos této části praxe 

je v získání zkušenosti s ohledáváním samotných brownfieldů, jejich kategorizací, sběru 

potřebných dat k dalšímu zpracování a zvládnutí zápisu hodnotícího formuláře konkrétního 

brownfieldu. Spolu s tím dostávají studenti možnost průzkumu dané lokality a navrhování 

nových brownfieldových lokalit do existující mapy nebo navrhování odstranění v mapě 

uvedených míst, pokud je průzkumem zjištěna náprava oproti době tvorby mapy. Tyto 

skutečnosti praktického ohledávání oblasti jsou předmětem diskuze v teoretické části dne.  
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Obr. č. 2: Vypracovaná mapa brownfieldů v rámci projektu CircUse 

 

4. Závěr 

Přestože se na území statutárního města Ústí nad Labem nachází velké množství brownfieldů, 

které brání dalšímu rozvoji oblasti a lze je svým charakterem rozčlenit do všech hodnocených 

kategorií, dá se předpokládat, že díky současnému stavu projektů a vynaloženému úsilí bude 

dosaženo cílů strategie přístupu k brownfieldům.  

Toto území lze hodnotit jako ukázkové z pohledu komplexního pochopení problematiky 

brownfieldů. Důležitým faktorem je dobrá spolupráce města s krajským úřadem a sdílení 

informací v rámci dvou podobných projektů. 
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Praxi lze celkově hodnotit jako přínosnou a to především v oblasti zjištění fungování úřadů, 

zvládnutí určovaní kategorií a charakteristik brownfieldů a praktické aplikaci dat získaných 

dat při vlastním průzkumu postižených lokalit. Výhodou je možnost srovnání přístupu nejen 

magistrátu, ale i krajského úřadu, a to dle programů COBRAMAN a CircUse. 
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Areál bývalých kasáren Světovar 
 

Termín: 22. 8. - 26. 8. 2011 

Jméno studenta: Adéla Smolíková, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského 

inženýrství a stavitelství  

Místo praxe: Plzeň 2015 

1. Organizace Plzeň 2015, místo vykonané praxe 

Společnost Plzeň 2015 sídlí v provizorních prostorách Magistrátu města Plzně v ulici 

Mariánská 2, zde jsem vykonávala odbornou praxi. Organizace se zaměřuje na rozvoj kultury 

města Plzně. Na území města se vyskytují tři hlavní brownfieldy a to :   

 Přestavba hlavního areálu společnosti Škoda 

 Areál bývalých kasáren Světovar 

 Areál dopravních podniků Cukrovarská 

Přestavba hlavního areálu společnosti škoda 

Přestavba areálu společnosti Škoda byla zahájena v roce 2004. Město se na přestavbu areálu 

finančně nepodílelo. Vlastník získal státní dotaci ve výši 250 milionů Kč. Záměry na 

přestavbu areálu jsou opět směřovány pro výrobu s tím, že v areálu nebudou umisťovány nové 

provozy těžkého průmyslu. 

Areál bývalých kasáren Světovar 

V současné době se organizace Plzeň 2015 zabývá projektem Světovar, který se nachází 

v jihovýchodní části Plzně o rozloze 5,16 ha. V roce 1913 areál fungoval jako pivovar, 

zanedlouho byl využíván vojáky. V roce 2004 bylo zahájeno jednání o převodu areálu městu. 

Převod objektu byl schválen v roce 2005. Poté byly zpracovány studie proveditelnosti  

a využitelnosti. Na území Světovaru byly objekty rozděleny do bloků B1, B2, B3 a B4  

( viz. obr.1.) V roce 2009 byly objekty B1, B3 včetně komína a B4 prohlášeny za památkově 

chráněné. Organizace vyhlásila soutěž na zpracování studie Muzea desingu a životního stylu, 

kterou vyhrálo studio D3A projekt. Po dobu vyřizování stavebního povolení pro rekonstrukci 

objektu B4, usilují členové organizace objekt využívat pro různé výstavy, koncerty..atd. 

Realizace budovy B4 je naplánovaná na rok 2014. Objekt B4 by měl v budoucnu sloužit pro 

kulturní akce, kde by se odehrávaly divadelní představení, koncerty, výstavy.  Severní  část by 

měla sloužit jako archiv města Plzně. Objekt B3 je navržen pro Muzeum desingu a životního 

stylu. Budova B2 byla navržena jako auditorium a budova B1 bude sloužit jako zkušebna, 

recepce, ateliér. Pro zbylé objekty v areálu Světovar se hledá uplatnění. Diskutuje se o 

výstavbě bytových domů, kanceláří nebo polyfunkčních domů. 
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Obr. 1 – Areál Světovar 

Areál dopravních podniků Cukrovarská 

Areál dopravních podniků má rozlohu 5 ha. Areál se nachází v cukrovarské ulici a je 

obklopen bytovými domy a nábřežím Radbuzy. Areál by měl být z části přestavěn na plochy 

bydlení, vybavenosti a rekreačně sportovní plochy a zeleň.  

2. Cíl praxe 

Cílem mé praxe v organizaci Plzeň 2015 bylo seznámení s projektem Světovar  

( browfieldem ). Nastudování studií a podkladů, poté diskuze na téma Světovar. 

3. Průběh praxe 

Z počátku jsem byla seznámena s organizací Plzeň 2015 a zároveň mě byl představen projekt 

Světovar. Veškeré studie a podklady mě byly k dispozici. Nechyběla ani prohlídka areálu, 

měla jsem možnost k nahlédnutí do objektů B1, B3, B4 ( viz. obr. 2 ) 

 

  

 

 

 

Obr. 2 – fotografie areálu Světovar 
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Navštívila jsem ÚKRMP, kde sídlí paní ing. arch. Langová, která mě podrobně seznámila 

s problematikou území Světovaru. Měla jsem možnost nahlédnout do zúčastněných návrhů 

pro soutěž zpracování studie proveditelnosti a využitelnosti. 

Také jsem se zúčastnila debaty v plzeňském rozhlasu, který se týkal projektu Světovar. 

Diskuze probíhala s primátorem města Plzně, paní MgA. Melenovou a Ing. Erichem 

Benešem. Občané tak měli možnost, zeptat se na jakýkoliv problém  týkající se projektu 

Světovar.  

Navštívila jsem  studio D3A projekt, který vyhrál soutěž vypsanou na objekt B3 – Muzeum 

designu a životního stylu ( viz. obr. 3, 4 ). Byla zde dohodnuta schůzka s panem ing.arch. 

Zimou, který mě seznámil s  myšlenkou jejich návrhu a zodpověděl na mé dotazy ohledně 

projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 – Muzeum desingu Plzeň 
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Obr. 4 – Muzeum desingu - schéma provozu 

 

 

4. Závěrečné zhodnocení 

Společnost Plzeň 2015 mi dala možnost nahlédnout do problematiky Světovaru  

( browfieldu ) a jeho řešení. Setkat se s lidmi, kteří na projektu pracují a dávají mu „formu“. A 

vyslechnout tak jejich myšlenky. Odborná praxe je přínosem zajímavostí, nových poznatků  

a informací. Zaujalo mě celkové řešení a diskuze s panem ing. arch. Zimou. Měla jsem 

možnost nahlédnou do všech zúčastněných návrhů a porovnat tak funkčnost areálu.  

Odborní pracovníci byli velice ochotní a vstřícní. Mohu jen doporučit dalším stážistům. 

Získají tak nové poznatky v oblasti brownfildů. 

 

Zdroje 

Podrobná studie 4x4 cultural factory SVĚTOVAR Plzeň  

( MgA. Kateřina Melenová ) 

Studie proveditelnosti ( DHV  CR, spol. s.r.o. ) 

Studie – Muzeum desingu ( D3A projekt ) 
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Areál bývalých kasáren Světovar 
 

Termín: 22. 8. - 26. 8. 2011 

Jméno studenta: Milan Soukup, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského 

inženýrství a stavitelství  

Místo praxe: Plzeň 2015 

 

1. Organizace PLZEŇ 2015 

Svou první odbornou praxi jsem zahájil ve společnosti s názvem PLZEŇ 2015. Jak už název 

samotné organizace napovídá, praxe byla vykonávaná v Plzni v ulici Martinská 2,  

kde společnost měla provizorní prostory v budově Magistrátu města Plzně. PLZEŇ 2015 se 

zabývá přípravou projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Na základě dohody 

byla součástí praxe i prohlídka podkladů a diskuze se zástupci Útvaru koncepce a rozvoje 

města Plzně, příspěvkové organizace zabývající se rozvojem města. Mezi hlavní projekty 

v oblasti brownfields patří nebo v nedávné minulosti patřily: 

 

Přestavba hlavního areálu společnosti Škoda 

Areál o rozloze 180 ha je velkým problémem z hlediska optimálního urbanistického rozvoje 

města. V roce 2003 byla pořízena studie přestavby areálu a samotná realizace byla zahájena 

v roce 2004, která je realizována v režii vlastníka areálu společnosti Škoda. Projekt je zařazen 

do programu regenerace průmyslových zón Ministerstva průmyslu a obchodu, kde získal 

státní dotaci ve výši 250 milionů Kč na první etapu, která zahrnuje demolici stávajících 

objektů na ploše 60 ha, přeložky inženýrských sítí a rekonstrukci komunikací. Nově v areálu 

vznikli nové výrobní haly pro lehký průmysl a technické muzeum historie Škodových závodů.  

 

Areál dopravních podniků Cukrovarská 

Areál o celkové rozloze 5 ha je obklopen bytovými domy, dalšími průmyslovými plochami  

a nábřežím řeky Radbuzy. Dopravní podnik se musel přemístit do jiné lokality z důvodu 

nevyhovující dnešnímu provozu. Jak využít tento areál? Jsou dvě vize, areál bude zčásti 

přebudován na plochy bydlení a občanské vybavenosti nebo místa navazující na nábřeží řeky 

nabízí vznik rekreačně sportovních ploch a zeleně. V říjnu 2005 byly odevzdány soutěžní 

návrhy, co s areálem v Cukrovarské ulici. 
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Areál bývalých kasáren Světovar (Obr. 1) 

Komplex bývalých kasáren má rozlohu 5,16 ha. Jedná se o původní plochy výroby a budovy 

pivovaru Světovar. Realizace areálu pivovaru byla zahájena v roce 1910 a trvala dva roky. 

Samotná výroba piva je datována od roku 1913 – 1933. V období 1948 – 2005 byl využíván 

areál pro vojenské účely. Plzeň v roce 2004 zahájila jednání o bezplatném převodu areálu  

na město a roku 2005 toho doopravdy docílili. Současně s tímto datem byly zpracovány studie 

proveditelnosti a využitelnosti. Rok 2008 byl pro Světovar výjimečný. Ministerstvo kultury 

prohlásilo unikátní komplex bývalého Pivovaru Světovar kulturní památkou. Jednalo  

se především o objekty B1, B2, B3 a B4 (Obr. 1). 

Přízemní část objektu B4 je určena pro 4x4 Světovar / cultur fabrik. 4x4 Světovar / cultur 

fabrik je základní myšlenkou vnitřního prostorového řešení jak zachovat původní dispozice 

čtyř sálů. Pro tyto čtyři sály jsou přiřazeny čtyři základní umělecké žánry – hudba, divadlo, 

tanec a výtvarné umění. V severní přízemní části objektu B4 je navrhován městský archiv. 

Objekt B1 bude určen pro umístění zkušeben, studií, ateliérů, ubytování a recepce. Na oba 

objekty je požadavek co nejvíce možné zachování dispozice vnitřního členění objektů. Objekt 

B3 je vyhraněn pro Muzeum designu a životního stylu. V objektu B2 by  

se v budoucnu mohlo nacházet auditorium, které by patřilo k Muzeu designu a životního 

stylu. 
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Obr. 1 – Vyznačené území Světovaru s jednotlivými kulturními památkami 

 

2. Cíl praxe 

Cílem praxe bylo co nejvíce se seznámit s činností organizace PLZEŇ 2015, která pro mě 

připravila projekt na téma Světovar. Mojí hlavní činností bylo se seznámit vizuelně s areálem 

a podrobně si prozkoumat veškeré dokumentace připravené k projektu. 

 

3. Průběh praxe 

V samotném prvopočátku mé stáže v organizaci 2015 jsem byl představen organizačnímu 

týmu (Ing.arch Langová, MgA. Melenová) pana Svobody, který byl mým supervizorem 

během praxe. Po seznámení s organizačním týmem následovalo upřesnění týdenního plánu 

mého působení v organizaci.  

 

Mým programem a úkolem bylo se seznámit se samotným areálem Světovar a jeho veškerou 

dokumentací, která vede k vizi vzniku malého města ve velkém městě. Areál Světovar byl 

hlavním hnacím motorem pro zisk Evropského hlavního kulturního města pro rok 2015. Před 

detailním prozkoumáním areálu a objektů B1, B3 a B4 s paní Melenovou jsem v prostorách 

organizace 2015 studoval studii proveditelnosti a využitelnosti z roku 2005. Aby toho nebylo 

málo, do areálu a objektů jsem se šel podívat ještě jednou. Tentokrát jsem se zde setkal 

s primátorem města, který stojí za projektem Světovar. 

 

Po této další prohlídce následovala návštěva na ÚKRMP u paní Langové. Ta mi poskytla 

veškeré podklady ke Světovaru. Mohl jsem nahlédnout do studie proveditelnosti a 

využitelnosti roce 2005. Další studie byla zpracována v roce 2010 na objekt B3 Muzeum 

designu a životního stylu. V roce 2010 byla uspořádána soutěž na urbanistické řešení celého 

Světovaru, které zohlednilo umístění kulturních zařízení v jeho ploše. Vítězný projekt 

z ateliéru D3A jsem měl také k dispozici a bylo zajímavé vidět takto zpracovaný návrh.  

 

Dalším horizontem mé praxe byla návštěva ateliéru D3A v Praze Holešovicích. Po úporném 

hledání jejich kanceláří nás vřele přivítal pan Ing.arch Zima, který se mě ujal a podobu  

mé návštěvy vesele vyprávěl o jejich návrzích týkající se Světovaru.  

 

Další zastávkou byl Český rozhlas v Plzni, kde se konala veřejná diskuze „Co bude s areálem 

Světovar“. V poslední řadě mě čekalo zhodnocení mého působení v organizaci, rozloučení 

s panem Svobodou a jeho týmem.  
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4. Závěrečné zhodnocení praxe v Organizaci PLZEŇ 2015 

Týdenní působení v organizaci nebylo nikterak dlouhé, ale určitě bylo poučné a užitečné. 

Poznal jsem lidi, kteří svojí prací utváří celkový zevnějšek Plzně. Měl jsem tu možnost 

zúčastnit se debat, na které bych se v životě nedostal, ale ne z toho důvodu, že bych nemohl, 

ale protože by mě to nikdy nenapadlo se jich zúčastnit a bojovat např. za názor obyvatel města 

Plzně. Zároveň jsem mohl poznat postupy práce samotné praxe, které se ve škole nenaučíte. 

Tuhle stáž bych chtěl doporučit všem, kteří mají zájem se rychle začlenit po škole do další 

etapy života plné práce a shonu. 

Použitá literatura 

 

4x4 Světovar / cultur fabrik (autor: MgA. Kateřina Melenová) 

Studie objektu B3 (autor: ateliér D3A) 

Studie proveditelnosti (autor: DHV CR, spol. s. r. o.) 
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Zpráva z praxe – Aktualizace databáze brownfieldůve 

statutárním městě Brno 
 

Termín: 16. 4. - 20. 4. 2012  

Jméno studenta: Natálie Szeligová, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského 

inženýrství a stavitelství  

Místo praxe: Magistrát města Brna 

 

1. Informace o organizaci 

Praxi jsem vykonávala na Magistrátě města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 3, 

601 67, Brno. Mými kontakty byli paní Mgr. Jana Müllerová a pan Mgr. Pavel Kadlec. 

Tento odbor mimo jiné připravuje rozvojové lokality za účelem dosažení cílů a záměrů města 

v lokalitě charakteru „greenfield“ a „brownfield“, a to jak pro investice průmyslového 

charakteru, tak i charakteru administrativního, komerčního, volnočasového atd., dále 

z hlediska technické a dopravní infrastruktury, revitalizace a regenerace území, případné 

demolice nebo rekonstrukce a dalších hledisek. 

V současné době probíhá aktualizace databáze brownfieldů v Brně. Veškeré získané 

informace o území jsou vkládány do mapy brownfieldů a dále jsou zpracovávány v rámci 

projektu „Balíčky pro investory“. 

 

2. Teoretické vstupy pro praxi 

Cílem mé praxe byla pomoc při aktualizaci databáze brownfieldů na území města Brna a také 

zhodnocení projektu „Baličky pro investory“. 

Jako kritérium pro zařazení lokality mezi brownfieldy byla rozloha nad 0,5 hektarů a plošné 

využití lokality do 30%. Těmto parametrům odpovídá celkem 127 lokalit o celkové rozloze 

556 hektarů. U 25 z nich došlo k revitalizaci, a tak bylo 9 původních brownfieldů z databáze 

vyloučeno. Nyní se na  území města nachází 118 brownfieldů o celkové rozloze 508 hektarů, 

které jsou téměř rovnoměrně rozmístěny po celém území města Brna. Největším problémem 

těchto lokalit jsou však majetkoprávní vztahy (Tab. 1). Největší šanci na revitalizaci mají ty 

lokality, které jsou z větší části majetkem města. Mnohokrát se setkáváme s faktem, že na 

pozemku města se nachází stavba jiného vlastníka, v horším případě několika vlastníků. 

Potom je šance na revitalizaci těchto lokalit mizivá.  
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Tab. 1 Vlastnické struktury 

Popis V hektarech V počtech brownfieldů 

Stát 14,83 2 

Kraj 4,08 1 

Město 9,6 5 

Kombinované 385,55 80 

Ostatní 142,2 39 

 

Veškeré dostupné informace o lokalitách jsou vkládány do databáze v rámci Grafického 

informačního systému města Brna (viz obr.1). Patří zde informace o umístění území, 

vlastnících, původním využití a návrhu cílového využití (Tab. 2), funkčním využití, 

ekologické zátěži (Tab.3) a mnoho dalších. Mapa brownfieldů a popis území je v omezené 

míře přístupný pro veřejnost na stránkách města Brna www.brno.cz. Na tomto odkazu 

můžeme nalézt kompletní seznam místních brownfieldů a mnoho zajímavých informací 

včetně územního plánu. Velice kladně hodnotím zpracování mapy a především záměr vytvořit 

vrstvy, které ukáží stav území z roku 2009, kdy proběhla poslední aktualizace a současný 

stav.    

 

Tab. 2 Návrh cílového využití 

Popis V hektarech V počtech brownfieldů 

Plochy bydlení 22,66 7 

Plochy krajinné zeleně 15,59 2 

Plochy městské zeleně 16,62 2 

Plochy pro rekreaci 14,15 6 

Plochy pro dopravu 33,05 8 

Plochy pro veřejnou vybavenost 23,17 5 

Plochy smíšené 234,96 65 

Plochy výrobní 196,06 29 

 

 

http://www.brno.cz/
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Tab. 3 Ekologická zátěž 

Popis V hektarech 
V počtech 

brownfieldů 

Lokalita s ekologickou zátěží 165,38 22 

Předpokládaná zátěž – průzkumy provedeny 188,29 33 

Předpokládaná zátěž – průzkumy neprovedeny 188,84 66 

Průzkumy nedokázaly ekologickou zátěž 13,68 6 

 

 

 

Obr. 1 Mapa brownfieldů 
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Aby se pomohlo k regeneraci těchto území, byl připraven projekt kompletně připravených 

nabídkových balíčků pro investory. Tento projekt vychází z „Koncepce ekonomického 

rozvoje města“. Mezi kritéria pro zařazení území do těchto balíčků patří minimálně 

padesátiprocentní podíl pozemků v majetku Statutárního města Brna a nezatíženost území 

restitučními nároky a soudními spory. Do těchto balíčkových lokalit byla zařazená území U 

nákladového nádraží, Bývalá řečkovická cihelna, Bývalý bytový blok Plotní, Areál stavebnin 

Staňkova a Agro Tuřany. Jedná se také o lokality, které jsou významné pro město a svým 

vzhledem kazí jeho image.  

Každý potenciální investor má tak možnost obdržet najednou a na jednom místě kompletní 

popis a veškeré dostupné informace o daném území. Díky tomu si může vytvořit celkovou 

představu o dané lokalitě ještě před jejím navštívením. Mezi základní informace patří adresa, 

popis lokality a jeho okolí, obsáhlá fotodokumentace, popis majetkoprávních vztahů, 

informace o případné kontaminaci území, stávající územní plán a jeho koncepce, situace 

inženýrských sítí a mnoho dalších.  

 

3. Popis prací 

Na začátku mé praxe jsem byla seznámena se způsobem evidence brownfieldů, dále s jejich 

současným stavem, s aktualizací mapy a databáze brownfieldů a v závěru s projektem 

„Balíčky pro investory“. Dále jsem spolupracovala při tvorbě dotazníku, který by měl pomoci 

při rozhodování, zda se daná lokalita dá zařadit mezi brownfieldy či ne, anebo vyřadit území z 

databáze. Po každé prohlídce území jsem měla za úkol napsat zprávu včetně výpočtu 

maximálního objemu zástavby u „balíčkových“ lokalit. 

Během celého týdne jsem navštívila velké množstvíbrownfieldů. Mým úkolem byly podrobná 

fotodokumentace daného areálu a následně jeho zhodnocení, včetně určení, zda se jedná o 

brownfield a v poslední řadě návrh řešení. Mezi navštívené areály patří Bývalá řečkovická 

cihelna, Areál VUT – Ul. Údolní, Nástupní prostor na Špilberk, Brněnská továrna plstí, 

Bývalá zbrojovka, Bývalý pivovar Briess, Zetor Husovice, Bývalý vojenský areál Veveří, 

Areál TJ Sokol Obřany, Bývalá textilní továrna v Obřanech, AGRO Obřany a Bývalá cihelna 

v Obřanech. 

Při prohlídce Bývalé továrny plstí jsme zjistili, že se zde započalo s rekonstrukcí a veškeré 

prostory jsou pronajaté a využívané, a tudíž tato lokalita bude vyřazena z databáze 

brownfieldů. Takovýchto míst je však málo. Většina investorů má především zájem o stavbu 

na „zelené louce“ z ekonomických důvodů, a tak rozvojové lokality chátrají. Ale i přesto se 

zde dají nalézt místa, které byly úspěšně revitalizovaná, ale ještě více je těch, které na svého 

investora stále čekají.  

Učebnicovým příkladem zanedbaného brownfieldu je areál bývalé zbrojovky (viz obr. 2 a 3), 

který se rozprostírá na ploše kolem 22 hektarů a pouze třetina objektů je využíváno a 

pronajímáno firmám, ale zbytek je ve velmi špatném technickém stavu. Pouze několik objektů 

bylo opraveno, ale jedná se pouze o povrchové úpravy, které maskují skutečný stav hal. 
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Většina objektů byla vystavěna ve velmi zajímavé architektuře, a tak je velice zarážející, že o 

tyto haly a sklady se nikdo nestaral. Běžně se tento objekt využívá jako parkoviště pro 

nákladní automobily.    

 

 

Obr.2 Ortofotomapa bývalé zbrojovky    Obr.3 Bývalá zbrojovka 

 

Z „balíčkových“ lokalit vybírám Bývalou řečkovickou cihelnu. Na tomto území se nachází 

velké množství garáží, jeden bytový dům, několik výroben a skladů a z cihelny zde zůstal 

sklad. V bezprostřední blízkosti se nachází zahrádky, které jsou celkem udržované. Areál je 

obklopen bytovými domy, a tak by bylo vhodné, aby se regenerace této oblasti směřovala na 

bydlení. O atraktivitě této oblasti vypovídá fakt, že původní rozloha tohoto brownfieldu byla 

mnohem větší, ale jeho jihovýchodní část již byla využita pro výstavbu bytových domů. 

Velkou překážkou je skutečnost, že podle stávajícího územního plánu je zde plánována 

smíšená plocha obchodu a služeb, a tak by bylo nutné požádat o změnu v územním plánu. 

Dalším velkým problémem jsou majetkoprávní vztahy. Areál se rozprostírá na pozemku 

Statutárního města Brna, ale garáže na něm nacházející se patří velkému počtu vlastníků. 

 

4. Závěrečné zhodnocení  

Když jsem se přihlásila na tuto praxi, která se odehrávala ve městě Brno, neměla jsem ponětí 

o tom, že i v tak udržovaném a živém městě se mohou nacházet brownfieldy stejně tak, jako 

je tomu u nás, v Ostravě. Nakonec jsem se nestačila divit kolik jich zde můžeme nalézt. 

Samozřejmě, že jsem poznala i brownfieldy, které již byly investorem úspěšně revitalizovány, 

ale stále je zde mnoho těch, které na svého investora netrpělivě „čekají“. 

Praxe pod vedením pana Mgr. Pavla Kadlece byla zajímavá. Dověděla jsem se velice 

zajímavých a důležitých informací o problematice brownfieldů.    

Závěrem bych chtěla uvést, že účast na této krátkodobé praxi mi přinesla mnoho nových 

zkušeností.Své úkoly jsem plnila svědomitě a důkladně, a tak má přítomnost byla užitečnou 



Závěrečně zprávy z praxí  v rámci projetu Partnerství pro české brownfieldy  - 1. Díl 

 

160 

 

nejen pro mě, ale také pro místní Magistrát, a to z hlediska jiného pohledu na řešení dané 

problematiky.   

Pro studenty, kteří přemýšlí o účasti na podobné praxi, bych měla jen jednu radu a to takovou, 

aby se nebáli a „šli do toho“, protože svou účastí na praxi, kde vidí, jak to, co je napsáno na 

papíře, ve skutečnosti chodí v reálném životě.Mohou jenom získat užitečné poznatky a 

informace, popřípadě potkat nové lidi a získat nové kontakty, ale nic neztratí.   

Předpokladem účasti na praxi na Magistrátě města Brno je dobrý orientační smysl a také 

dobré nohy, protože se při dokumentaci brownfieldů nachodí mnoho kilometrů. Ale o tom, 

jak bude probíhat praxe, se dá vždy domluvit se supervizorem. Především, zda to bude praxe 

v terénu nebo v kanceláři. 

Ještě jednou chci podotknout, že jsem ráda, že jsem se přihlásila na tuto praxi, a kdybych se 

v budoucnu mohla účastnit podobné praxe, neváhala bych a přihlásila se.   
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Zpráva z praxe – Studie lokality Krásné Březno Poloostrov – 

Východní výběžek 

 

Termín: 31. 10. - 4. 11. 2011 

Jméno studenta: Barbora Šerá, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Obor stavební hmoty 

Místo praxe: Krajský úřad Ústeckého kraje v Ústí nad Labem 

 

1. Popis organizace 

Organizací, ve které jsem měla možnost vykonávat praxi, se stal Krajský úřad Ústeckého 

kraje v Ústí nad Labem, odbor regionálního rozvoje, oddělení regionálního rozvoje a 

cestovního ruchu.  

Měla jsem možnost seznámit se s několika projekty, na kterých se Ústecký kraj podílí. 

Stěžejní právě probíhající projekty, které se týkají problematiky brownfieldů se nazývají 

Cobraman a CircUse (Obr. 1). Jak projekt Cobraman, tak CircUse jsou projekty 

mezinárodního charakteru. Na projektu Cobraman spolupracují Polsko, Německo, Slovinsko, 

Itálie a Česká republika. Partnery CircUse jsou Polsko, Německo, Rakousko, Slovensko, 

Itálie a Česká republika. Složení partnerských zemí je, jak je vidět, velmi podobné. Oba tyto 

projekty jsou financovány Evropskou unií v rámci programu Central Europe.  

 

 

 

 

 

Obr. 1 Loga – CircUse, Cobraman a Central Europe 

2. Teoretické vstupy pro praxi 

Jedním z cílů praxe bylo bližší seznámení s projekty CircUse a Cobraman. Zabývají se 

možností opětovného využití brownfieldů a tím napomáhají k utváření obcí a zlepšování 

životního kvality prostředí. Důležitou součástí obou projektů je inventarizace brownfieldů. 

Její způsob je opět obdobný, vždy metodou formuláře. Oba formuláře obsahují informace 

určující polohu objektu, dostupnost technické infrastruktury, dopravní dostupnost, údaj o 
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předchozím využití atd.. Důležitým faktorem odlišnosti obou způsobů inventarizace je dělení 

území.  

V projektu Cobraman je formulář označován jako „Karta Brownfields ÚAP Jev 4“. Projekt 

Cobraman primárně využívá dle mého názoru ne zcela efektivní kategorizaci území dle 

CABERNET (Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network, Obr. 2 

). Tento způsob je z praktického hlediska velmi subjektivní. Navíc jsou inventarizovány 

pouze brownfieldy a je zde i další komplikace. Zatímco inventarizace je zajišťována 

pracovníky vyškolenými ke sběru dat, k samotnému určení kategorie užitelnosti musí být 

přizván architekt, který dále doplní i kolonky, které vyžadují názor odborníka.  

 

Obr. 2 Kategorie užitelnosti dle CABERNET 

Oproti tomu inventarizace v projektu CircUse má jasně stanovenou metodu určování druhu 

území. To se dělí na greenfieldy, proluky, volné či opuštěné plochy a brownfieldy, které se 

dále dělí podle jejich původního využití. Nejedná se tedy o kategorizaci pouze brownfieldů 

Dělení dle CABERNET zde má méně důležitou roli.  

Neméně zajímavý pro mne byl nástin projektu německých kolegů Ziel-30-ha. Průměrné 

rozšiřování zástavby postupuje v Německu každý den o cca 113 hektarů. Cílem federální 

vlády je  zpomalit tento postup do roku 2020 na neuvěřitelných 30 hektarů za den. Pro 

uskutečnění tohoto plánu je nezbytné méně využívat možnosti výstavby na zelené louce a více 

využívat ploch brownfieldů.   

Dále bylo součástí praxe teoretické seznámení s několika řešenými projekty v Ústeckém kraji, 

týkajícími se problematiky brownfieldů v různých fázích rozpracovanosti. Jedním z těchto 

projektů byla například revitalizace bývalého hnědouhelného lomu Chabařovice, dnes 

známého jako jezero Milada (Obr. 3). Tento projekt je unikátní svým rozsahem. Jedná se o 

doposud největší vodohospodářskou rekultivaci na území České republiky. Rekultivace lomu 

byla zahájena v roce 1997 po ukončení těžby. Napouštění jezera bylo spuštěno 15. června 

2001. Rekultivace a v současné době také její sanace probíhají neustále. Je navrženo využití 

jezera k rekreačním účelům. 
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Obr. 3 Jezero Milada 

Za zmínku stojí také potenciální brownfield kamenolom Mariánská skála, kde stále probíhá 

těžba fonolitu (znělce). Z historického hlediska funguje lom od roku 1894. Podle prognóz zde 

těžba bude pokračovat nejméně do roku 2023. Již teď je však citlivým územím města, jelikož 

se jedná o jeden z největších lomů v intravilánu města. V současné době se již diskutuje o 

další možnosti využití, např. k rozšíření přilehlé zoologické zahrady.  

Hlavním úkolem teoretické části bylo seznámení s již hotovou analýzou lokality Krásné 

Březno - Poloostrov, zpracovanou v rámci projektu CircUse. Tato analýza zahrnovala 

poznatky o poloze území Krásného Března, historickém vývoji, dopravním napojení a mnoho 

statistických údajů, týkajících se demografie, zástavby a dalších aspektů území především ve 

srovnání se stejnými statistickými údaji města Ústí nad Labem jako celku. Dále se tato studie 

zabývá samotnou lokalitou Poloostrov, především jejím současným využitím, strukturou 

vlastnictví a srovnáním s lokalitami obdobného charakteru v Ústí nad Labem a přilehlých 

obcích. V této studii jsem se také poprvé setkala s praktickou ukázkou analýzy SWOT, která 

posuzuje potenciál území a dělí ho na silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. 

3. Popis konkrétních prací, projektů jednání, diskuzí , na kterých se student 

podílel. 

Se zahájením praxe jsem absolvovala setkání s vedoucí odboru RNDr. Zuzanou Kadlecovou a 

vedoucím oddělení Ing. Pavlem Hajšmanem.  Dozvěděla jsem se základní informace o 

problematice brownfieldů v Ústí nad Labem a měla jsem tak možnost porovnat zdejší situaci 

s její obdobou v Ostravě. Mimo jiné jsem se zúčastnila také interní porady oddělení, kde se 

probíraly nejrůznější projekty, na kterých se Krajský úřad podílí. 

Hlavní náplní praxe bylo zpracování studie na téma využití části lokality Krásné Březno – 

Poloostrov. V samotné studii bylo toto území nazýváno Východní výběžek. K jejímu 

uskutečnění dopomohla exkurze přímo do lokality Poloostrov i návštěva širšího okolí 

Krásného Března, kde jsem měla možnost poznat charakter území a jejího obyvatelstva.  
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Krásné Březno je problémovou lokalitou, kde se nachází velké množství nepřizpůsobivých 

obyvatel. Území se vyznačuje zvýšenou kriminalitou, zejména pak krádežemi. V tomto 

ohledu se velkým problémem jevila existence podniku KOVOŠROT GROUP CZ a.s., 

nacházející se v lokalitě Poloostrov, což potvrdil i náhodný rozhovor s místním 

obyvatelstvem. Jak zpracovaná studie napovídá, lokalita Poloostrov je ve velmi zanedbaném 

stavu. Velká část území je nevyužívaná nebo podvyužívaná. Nejpravděpodobnějším důvodem 

je skutečnost, že se celá lokalita nachází v záplavovém území. Z tohoto důvodu zde není 

vhodná výstavba obytných budov a každý jiný druh výstavby zde nese svá rizika.  

Snahou města Ústí nad Labem je dostat lokalitu Poloostrov do povědomí obyvatel. Využití 

lokality však komplikují malé podniky v této oblasti. Proto se má studie zaměřila pouze na 

část území, které jsem nazvala Východní výběžek (Obr. 4). V tomto území se nenacházejí 

žádné podniky, pouze zahrádkářská kolonie, několik opuštěných staveb a volné plochy.  

 

Obr. 4 Krásné Březno – Poloostrov – Východní výběžek 

Studie navrhuje využití této lokality jako oddechové zóny. Její vytvoření bylo rozděleno do 

čtyř fází. Prioritou pro vytvoření prostředí vhodného pro odpočinek a relaxaci bylo zlepšení 

vzhledu lokality a okolí. První fáze zahrnuje demolici opuštěných objektů, z nichž některé 

jsou ve velmi špatném stavu, jiné již nenaleznou své využití. Druhá a velmi důležitá část prací 

řeší návrh na vylepšení dostupnosti území, zejména pro pěší. Východní výběžek je v tomto 

ohledu téměř odříznutý. Třetí fáze obsahuje návrh na úpravu zeleně, která by zahrnovala také 

obnovení fotbalového hřiště, které je dnes nepoužívané a následkem toho zarostlé. Poslední 

fáze se zabývá zřízením samotných prostorů pro využití volného času. To zahrnuje již 

zmíněnou obnovu hřiště, vytvoření dětského hřiště pro nejmenší, posezení s možností 

občerstvení v letních měsících, park pro psy a lavičky na jižním břehu s výhledem na řeku a 

okolí.  

Součástí studie bylo také praktické vyzkoušení určení druhu území v lokalitě dle dělení 

projektu CircUse (Obr. 5) 
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Obr. 5 Krásné Březno – Poloostrov – druhy území 

 

4. Závěrečné zhodnocení  

Praxe pro mne byla velmi zajímavou a nedocenitelnou zkušeností. Získala jsem mnoho 

užitečných informací, týkajících se problémů inventarizace a revitalizace brownfieldů a také 

dalších činností, kterými se v této organizaci zabývají. Velkým přínosem pro mne bylo 

seznámení s několika novými pojmy a jejich významy, jako například SWOT analýza, Urban 

sprawl a další. Zároveň mne tato zkušenost poučila o důležitosti studia cizích jazyků. 

Zajímavé byly také drobné informace, týkající se pravomoci úřadů, zejména pak v oblasti 

zveřejňování údajů inventarice brownfieldů. 

Zde je pár doporučení pro pokračovatele. Pro získání co největšího množství informací nejen 

o projektu CircUse je velmi vhodná dobrá znalost angličtiny, což bylo mým velkým osobním 

nedostatkem. Před samotnou praxí je přínosné prostudovat si stránky projektů CircUse a 

Cobraman nebo aspoň mapové podklady, které jsou veřejně přístupné. 

http://mapy.mag-ul.cz/viewer/index.html?config=config-brownfields.xml – mapa brownfieldů 

Ústí nad Labem (Cobraman) 

http://www.circuse.eu/ 

http://www.cobraman-ce.eu/ 

http://mapy.mag-ul.cz/viewer/index.html?config=config-brownfields.xml
http://www.circuse.eu/
http://www.cobraman-ce.eu/


Závěrečně zprávy z praxí  v rámci projetu Partnerství pro české brownfieldy  - 1. Díl 

 

166 

 

Mapa Brownfieldů na území města Ostravy pro rok 2011 – 2015, 

Průzkum Lokality Ostramo – Ostravské laguny 
 

Termín: 24. 11. - 9. 12. 2011 

Jméno studenta: Martina Štěpáníková, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební,  

Místo praxe: Statutární město Ostrava 

 

1. Místo vykonávání praxe 

Odbornou praxi, v rámci projektu „Partnerství pro české brownfieldy“, jsem absolvovala na 

Magistrátu města Ostravy na odboru ekonomického rozvoje, v oddělení strategických 

projektů města. Zabývá se: 

 navrhuje a rozvíjí projekty a strategické cíle zaměřené na ekonomický rozvoj města a 

je koordinátorem pracovních týmů, které se podílí na jejich realizaci,  

 zpracovává analytické materiály k rozvojovým projektům města jako podklad pro 

rozhodování o dalším strategickém postupu města,  

 zajišťuje zpracování průzkumů, rozborů, podkladů a studií proveditelnosti pro 

přípravu a realizaci strategických projektů města,  

 vede a koordinuje práci projektových týmů a všech subjektů, zapojených do přípravy a 

realizace strategických projektů města,  

 odpovídá za realizaci strategických projektů města podle schváleného finančního a 

časového plánu,  

 jedná s investory, kteří mají zájem o účast na strategických projektech města, 

 podílí se na zpracování podkladů, informačních a propagačních materiálů města, které 

mají vztah ke strategickým projektům města,  

 koordinuje přípravu průmyslových zón a rozvojových lokalit v majetku statutárního 

města Ostrava (charakteru greenfields i brownfields),  

 spolupracuje při tvorbě návrhu rozpočtu a kapitálových výhledů statutárního města 

Ostravy ve vazbě na možnosti kofinancování projektů z fondů EU a z prostředků státu 

- ze zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu, CZECHINVEST, vybraných dotačních 

titulů Ministerstva pro místní rozvoj, Státního fondu dopravní infrastruktury, 

regionálních zdrojů, zahraničních fondů, 
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spolupracuje se subjekty s majetkovou účastí města, tj. Vědecko-technologický park Ostrava, 

a.s., Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., BIC Ostrava, s.r.o. a Free Zone 

Ostrava, s.r.o. – např. v těchto oblastech: vyhledávání potenciálních investorů a zájemců o 

vstup do těchto subjektů, marketingu, v oblasti nových investic, při výměně zkušeností a 

kontaktů, aj., 

spolupracuje na podkladech pro zpracování ratingu města.  

 

2. Cíl odborné praxe 

Cílem praxe na Magistrátu města Ostravy byla aktualizace dat brownfieldů nacházejících se 

na území města Ostravy (SMO).V současné době nemá SMO k dispozici podklad, který by 

obsahoval údaje o nevyužitých plochách. Zejména také z důvodu příchodu investorů do 

Ostravy a neexistence takového podkladu se rozhodlo vedení SMO o pořízení takového 

materiálu. Pomocí podkladů jsme zjišťovaly rozsah ploch, jejich kontaminaci, historii, 

vlastníky pozemků, využití dle územního plánu. Mnohdy jsme se setkaly s nedostatkem 

informací, což je zapříčiněno soukromým vlastnictvím většiny z uvedených území, kde 

vlastník požadované informace odmítá poskytnout. 

Doplňujícím úkolem, kterým jsem se zabývala během celého průběhu praxe,  byla spolupráce 

na zjišťování informací o „Ostravských lagunách a Ostramu“. Informace z důvodu citlivosti 

dat nemohou být uvedeny v závěrečné zprávě o výkonu praxe.  

 

3. Popis průběhu praxe 

Po příchodu na magistrát jsem byla seznámená s bezpečnostní práce a poté jsem nastoupila na 

své pracoviště, zde mne pan Ing. Martin Hiltavský a Mgr. Aneta Novotná seznámili 

s podklady, které již na dřívější praxi vypracovala Ivona Komárová. Předali mi mapu 

brownfields z roku 2010, tabulku v Excelu se seznamem brownfieldů, jejich parcelními čísly, 

způsobem, jakým byly využívány a také seznam brownfields od doc. Ing. Barbary 

Vojvodíkové, Ph.D. Všechny tyto údaje bylo zapotřebí dát dohromady, doplnit chybějící 

údaje, oddělit území, které již nesplňují definice brownfileds, tento úkol jsem vykonávala 

společně s Monikou Ciencialovou. 

 

Dalším úkolem bylo vytvoření návrhu marketingového plakátu uvádějícího informace o 

problematice brownfieldů na území SMO. Na tomto úkolu jsem rovněž spolupracovala 

s Monikou Ciencialovou. 
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Doplňujícím úkolem bylo získávání informací o lokalitě v Mariánských Horách a Moravské 

Ostravě – „Ostramo, Ostravské laguny“. Na tomto úkolu začal již dříve pracovat Bc. Josef 

Hlahůlek. Jeho popis působících firem na daném území, seznam lokalit a vlastníků jsem 

doplnila o historii obou lokalit. Zájmové území má rozlohu téměř 7 ha. Dále jsem se podrobně 

věnovala rozboru kontaminace daného území.Do výstupu stáže přikládám mapový podklad 

lokality „Ostravských lagun“ 

 

 

 

Posledním úkolem byla lokalizace brownfieldů, jednalo se o ohraničení daných území ulicemi 

pomocí územního plánu města a Katastru nemovitostí, aby firma OVANET a.s. mohla 

vytvořit interaktivní mapu, která bude dostupná na internetu. Tato interaktivní mapa bude 

obsahovat mnou zpracované údaje a z tohoto důvodu lze konstatovat, že se jedná o reálný 

výstup mé praxe, nahrazující textovou část. 

 

 

4. Závěrečné hodnocení 

Odborná praxe, kterou jsem vykonávala na Magistrátu města Ostravy, na odboru 

ekonomického rozvoje, pro mne byla velice zajímavá a přinesla mi mnoho nových poznatků, 

nejen o práci na magistrátu, ale především jsem se dozvěděla spoustu důležitých informací o 

brownfieldech. Také jsem se musela zamyslet, jak by se daly pozemky využít v souladu 

s územním plánem města. Město se snaží o nápravu těchto území, ale není to zdaleka tak 

jednoduché, proto je důležité informovat veřejnost o postupech města, ale také tím upozornit 

případné zájemce o pozemky. 
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Celou svou praxi hodnotím pozitivně a praxe pro mne byla velikým přínosem. Přístup Ing. 

Martina Hiltavského a Mgr. Anety Novotné byl velmi příjemný, ochotně mi s každým 

problémem pomohli a vše vysvětlili. 

 

 

Zdroje 

 

 www.cuzk.cz 

 http://gisova.ostrava.cz/ 

 Studie kontaminovaných a potencionálně kontaminovaných ploch na území města 
Ostravy 

 

http://www.cuzk.cz/
http://gisova.ostrava.cz/
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