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ANOTACE 

Cílem diplomové práce je na základě dostupných zdrojů informací analyzovat 

současnou situaci brownfieldů v České republice, porovnat ji se situací v zahraničí,  

a využít zahraniční i tuzemské zkušenosti a způsoby řešení brownfieldové 

problematiky ke stanovení cílů politiky regenerace brownfieldů a k návrhu nástrojů  

a opatření, jež by napomohly efektivnímu řešení situace brownfieldů v ČR.  

V úvodní části je definován pojem brownfield a specifikována kategorizace 

brownfieldů, je zde také uveden přehled o struktuře a charakteru brownfieldů  

v České republice, popis procesu regenerace brownfieldů a důvody, proč je nutné 

brownfieldy regenerovat. Na základě důsledků existence brownfieldů je vymezen 

problém brownfieldů jako veřejněpolitický problém. Následuje část definující cíle 

práce, výzkumné otázky a použité metody sběru a zpracování dat. Jako teoretická 

východiska práce jsou stanoveny politické vědy, konkrétně problematika vztahu trhu, 

státu a občanského sektoru a modely procesu politického rozhodování, dále  

pak ekonomické vědy, zvláště trh podnikatelských nemovitostí a financování  

z veřejných rozpočtů, v neposlední řadě také urbanismus. Připojen je také přehled 

legislativy, jež se problematiky brownfieldů dotýká. Analytická část se zabývá 

způsoby řešení existence brownfieldů v zahraničí a zhodnocením současného stavu 

politiky brownfieldů v tuzemsku. Tato část obsahuje přehled způsobů, jakými byla 

existence brownfieldů v České republice doposud řešena, výčet subjektů, jež jsou  

v brownfieldové problematice zainteresovány, i příklady úspěšně regenerovaných 

brownfieldů. V závěru jsou vymezeny cíle navrhované politiky brownfieldů,  

tedy cíle regenerace stávajících brownfieldů a prevence vzniku brownfieldů nových, 

a navrženy nástroje, jež mohou přispět k realizaci těchto cílů, tedy efektivnímu řešení 

problematiky brownfieldů v České republice. 

KLÍČOVÁ SLOVA: brownfield, greenfield, regenerace brownfieldů, fondy EU, 

veřejný sektor, soukromý sektor, partnerství veřejného a soukromého sektoru 
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ABSTRACT  

The aim of this thesis is to analyze current situation of brownfield 

regeneration in the Czech Republic given the available information sources, further 

to compare it with the situation abroad, and to apply foreign and domestic experience  

and processes with regard to brownfield solutions in order to determine the policy 

objectives of brownfield regeneration and to design adequate tools and measures that 

would help effectively address the brownfield issue in the Czech Republic.  

The introductory part describes what brownfields are and how we can 

categorize them. There is also an overview of the structure and nature of brownfields 

in the Czech Republic, a description of the process of brownfield regeneration  

and the reasons why it is necessary to regenerate brownfields. Based  

on the implications of brownfields existence also related public and political 

problems are defined. The following section defines the goals of this thesis,  

the research questions and methods used for collecting and processing data.  

The theoretical background of this thesis is based on political science, namely the 

issue of market relations, public and private sectors, political decision-making 

process models, as well as economic science, especially commercial real estate 

market fundamentals and public funding, and last but not least the overall urbanism. 

Attached is also the legislation summary that directly affects brownfield issues.  

The analytical part of this thesis describes ways of addressing brownfield issues 

abroad as well as current public brownfield policy in the Czech Republic. This 

chapter provides an overview of how the brownfield issues were dealt with  

in the Czech Republic so far, list of entities involved and interested in brownfield 

issues, as well as examples of successfully regenerated brownfields. In conclusion 

the objectives of the proposed brownfields policy are defined, namely the goal  

of existing brownfields regeneration, prevention of new brownfields creation  

and also designing tools that can help to achieve these goals and thus to be able  

to effectively solve brownfield issues in the Czech Republic.  

KEYWORDS: brownfield, greenfield, brownfield regeneration, the EU funds, public 

sector, private sector, public private partnership 
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Co je brownfield 

Po společenských změnách v devadesátých letech došlo k přehodnocení 

zemědělské půdy i řady lokalit nacházejících se na území obcí a měst, které následně 

ztratily své předchozí využití a změnily se na tzv. brownfieldy. Existuje mnoho 

definic brownfieldů, které se liší zvláště v kontextu evropského a amerického 

chápání. V evropském vnímání se pod pojmem brownfield rozumí „nemovitost 

(pozemek, objekt či areál), jež není efektivně využívána, je zanedbána, případně  

i kontaminována, nelze ji efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace  

a vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity“. 

(CzechInvest, 2008)  

Brownfieldy samotné se ve svém profilu značně liší, brownfieldem mohou 

být centrální oblasti měst, původně vojenská území, zemědělské stavby, přístavy  

a železnice, nejrůznější průmyslové stavby, od malých až k velmi rozsáhlým. 

 

Problematika brownfieldů 

Téma brownfieldů bylo v minulosti často předmětem otevřených diskuzí. 

Tato výměna názorů vedla k nastavení postojů zainteresovaných odborníků a byla 

často podnětem pro činnost veřejné správy. Brownfieldy i důsledky jejich existence 

však nejsou doménou jen zainteresované odborné veřejnosti. Problémy pramenící  

z nedostatečně řešené situace brownfieldů v České republice se dotýkají, ať už přímo 

nebo vzdáleně, všech členů naší společnosti, jsou aktuální (setkáváme se s nimi dnes 

a denně), a pokud nebudou řešeny, nepříznivě ovlivní budoucí společenský rozvoj. 

Negativní dopady brownfieldových lokalit jsou tak v přímém rozporu s veřejným 

zájmem. Tyto dopady lze eliminovat pouze kvalitní a důslednou regenerací 

brownfieldů, jež je jako taková slučitelná s podmínkami udržitelného rozvoje.



V současné praxi se často uvolňují greenfieldy pro výstavbu, která by mohla 

probíhat na brownfieldech. Neschopnost přidělit brownfieldy pro tuto výstavbu je 

výrazným příkladem neefektivního a neúčinného plánování, rozdělení a využití 

zdrojů, tedy neefektivní tvorby a realizace veřejné politiky, jež se tématem 

regenerací brownfieldů zabývá, a navíc se zjevným negativním dopadem  

na udržitelný rozvoj. Zásadním problémem je způsob, kterým je poskytována 

podpora procesu regenerace brownfieldů, ať už se jedná o podporu institucionální, 

vycházející zvláště ze státních organizací, podporu legislativní, která dnes bohužel 

není příliš výrazná, podporu finanční, jež se v současnosti uskutečňuje ze zdrojů 

veřejných rozpočtů i z evropských dotačních prostředků, či podporu uskutečňována 

formou osvěty a vzdělávání. Ústředním problémem politiky regenerace brownfieldů 

je tedy její samotný koncept. 

 

Analytický rámec 

Pro celkové řešení problematiky brownfieldů jsou tedy podstatné dvě věci,  

a to minimalizace vytváření nových brownfieldů a regenerace brownfieldů 

stávajících, přičemž proces regenerace lze obecně chápat jako provedení sledu úkolů, 

které uvedou brownfield znovu do stavu vhodného k užitečnému a efektivnímu 

využití. Pokud budou brownfieldy regenerovány, příležitostí pro jejich budoucí 

využití je celá řada. Tyto možnosti závisí v podstatné míře na současné tržní 

poptávce, potřebách regionu a na minulém využití lokality. Dostupnost brownfieldů 

by měla omezit nevhodné využití greenfieldů, a snížit tak zábory zemědělské půdy. 

Regenerace brownfieldů může také napomoci řešení závažných sociálních  

a ekonomických problémů na místní úrovni. Politika regenerace brownfieldů by měla 

analyzovat veškeré poznatky z oblasti teorie regionálního rozvoje, a udržitelného 

způsobu života a následně vytvořit ucelený koncept, jež by sloužil k efektivnímu 

naplňování dané politiky. Při tvorbě tohoto konceptu se může Česká republika 

inspirovat také v politikách, jež byly úspěšně implementovány v zahraničí. 

 



Předpokládané obsahové členění práce: 

V úvodní části je definován pojem brownfield, specifikována kategorizace 

brownfieldů a důsledky jejich existence, přiblížen proces regenerace brownfieldů  

a důvody, proč je nutné brownfieldy regenerovat. Následuje koncept politiky 

regenerace brownfieldů, jež zahrnuje vytvoření institucionálního rámce dané 

politiky, stejně tak jako propracovaného systému financování, vhodného 

legislativního prostředí a plán vzdělávání. Analytický rámec je doplněn o přístupy  

k regeneraci brownfieldů aplikované v zahraničí a přístupy uplatňované u nás.  

Na základě zhodnocení současné politiky brownfieldů v České republice jsou  

v závěru navržena opatření, jež mohou přispět k řešení problematiky regenerace 

brownfieldů, jedná se zvláště o podporu regenerace brownfieldů pramenící  

z veřejného sektoru, tedy podporu institucionální, legislativní, finanční a podporu 

vzdělávání, ale i na možnosti spolupráce veřejného, občanského a komerčního 

sektoru, jež by udržitelnou regeneraci posílila. 
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1 ÚVOD 

 

V dnešní době dochází k neustálému rozšiřování měst, jejich bytové zástavby, 

infrastruktury i průmyslu. Probíhá urbanizace. Takřka veškerý územní rozvoj  

se odehrává na úkor doposud nezastavěného území v podobě zemědělské půdy  

a lesů. Přihlížíme devastaci krajiny výstavbou průmyslových zón na zelené louce, 

tzv. greenfieldech1. Tato výstavba má dalekosáhlé dopady na životní prostředí, 

ekonomiku, sociální sféru i pouhý půvab krajiny. Existuje však možnost,  

která by mohla přispět k řešení těchto problémů, možnost skrytá v podobě lokalit 

dříve využívaných, nacházejících se v již urbanizovaném prostředí měst. Tímto 

řešením jsou tzv. brownfieldy. 

 

Původ brownfieldů je spojen se socioekonomickou transformací 

v devadesátých letech, jež byla doprovázena restrukturalizací ekonomiky  

a navazující územní a sociální diferenciací. V souvislosti s klesajícím podílem 

průmyslu a rostoucím podílem služeb na ekonomických aktivitách ve vyspělých 

zemích se od devadesátých let minulého století začíná hovořit  

o tzv. deindustrializaci, jež se vyznačuje zvláště rostoucí zaměstnaností ve službách, 

uzavíráním průmyslových závodů a propouštěním jejich zaměstnanců, i přesunem 

průmyslové produkce z vyspělých zemí do tzv. nově industrializovaných ekonomik 

za účelem snížení provozních nákladů.2 Vlivem odvětvové a profesní 

restrukturalizace se mění poměr zastoupení jednotlivých městských funkcí, což je 

patrné na vnitřním prostorovém uspořádání měst a ve změně využití lokalit. Změna 

orientace průmyslu vedla ke vzniku starých, zdevastovaných a dlouhodobě 

nevyužívaných průmyslových zón v urbanizovaném území. Uzavřením největších 

regionálních podniků byly dotčeny i menší subdodavatelské firmy, pokud  

se nedokázaly přizpůsobit novým podmínkám a nezměnily strukturu výroby, jejich 

areály se v mnoha lokalitách staly dalšími problematickými brownfieldy.  

Ke změnám došlo v důsledku mechanizace a navazující prostorové koncentrace také 

                                                 
1 Tzv. zelená louka nebo zelené pole, čili plocha připravená k zainvestování. Greenfield je 
urbanistický termín označující území, které dosud nebylo zastavěno a je využíváno jako zemědělská 
půda nebo jde o ryze přírodní plochy. Zastavování greenfield není ve většině případů žádoucím jevem.  
2 DVOŘÁČEK, J. Vývoj zpracovatelského průmyslu a průmyslových podnikù na počátku 21. století. 
In Acta Oeconomica Pragensia, roč. 15, č. 2, 2007. 
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v zemědělství, významnou roli z hlediska urbanismu tak hrají zemědělské 

brownfieldy v podobě nevyužívaných zdevastovaných objektů bývalých družstev  

či zpustlých neobhospodařovaných pozemků. Největší počet brownfieldů je tedy 

produktem transformačních procesů v průmyslu a zemědělství, existují však také 

brownfieldy vzniklé na základě sociálních či politických změn, zde hovoříme 

například o lokalitách, jež byly původně využívány k vojenským účelům, občanské 

vybavenosti či bydlení.  
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2 PROBLEMATIKA BROWNFIELDŮ 

2.1 Co je brownfield 

2.1.2 Definice brownfieldu 

Po společenských změnách v devadesátých letech došlo k přehodnocení 

zemědělské půdy i řady lokalit nacházejících se na území obcí a měst, které následně 

ztratily své předchozí využití a změnily se na tzv. brownfieldy. Existuje mnoho 

definic brownfieldů, které se liší zvláště v kontextu evropského a amerického 

chápání. V evropském vnímání se pod pojmem brownfield rozumí „nemovitost 

(pozemek, objekt či areál), jež není efektivně využívána, je zanedbána, případně  

i kontaminována, nelze ji efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace  

a vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity“. 

(CzechInvest, 2008) Brownfieldy jsou tedy původně ekonomicky využívaná území, 

která jsou v současnosti částečně nebo plně opuštěná, zchátralá případně  

i kontaminovaná, což omezuje jejich přitažlivost pro nové využití. Jedná se o bývalé 

průmyslové areály, zemědělská družstva či opuštěné vojenské areály. Brownfieldy  

se nachází prakticky v celé České republice, soustředěny jsou zvláště  

v průmyslových oblastech s vysokou koncentrací těžkého průmyslu, který prochází 

restrukturalizací, nejvíce jsou tak zastoupeny v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. 

2.1.2 Dělení brownfieldů 

Brownfieldy samotné se ve svém profilu značně liší, brownfieldem mohou 

být centrální oblasti měst (Ostrava – Vítkovice), původně vojenská území (letiště 

Žatec), zemědělské stavby, přístavy a železnice, nejrůznější průmyslové stavby,  

od malých až k velmi rozsáhlým.  

Z hlediska předchozího využití existují brownfieldy, které dříve sloužily 

občanské vybavenosti, tedy školy, nemocnice, instituční budovy, věznice, zámečky, 

kulturní střediska atp., příkladem takových brownfieldů je bývalý sportovní areál 

Brumlovka v Praze, areál sociální péče Ostravice či zámek ve Stráži pod Ralskem. 

Druhým typem brownfieldů jsou budovy, jež byly dříve využívány k bydlení, jedná 
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se o menší objekty ubytoven či bytových domů, které se nacházejí na celém našem 

území. V České republice jsou četné průmyslové lokality, které se staly brownfieldy 

po uzavření provozů těžkého průmyslu (jedná se o bývalé areály těžebních, hutních 

strojírenských či chemických podniků) nebo vznikly v návaznosti na restrukturalizaci 

potravinářství (cukrovarnictví, pivovarnictví) či textilní výroby. Takovými 

brownfieldy jsou mnohé lokality na Ostravsku, včetně areálu Karolina v Ostravě, 

lokalita Vaňkova v Brně, areál firmy Škoda v Plzni, areál pražského podniku Walter 

– Jinonice, bývalé cukrovary v Němčici nad Hanou, Kojetíně  

či Kopidlně, nebo celé industriální oblasti jako pražské čtvrti Smíchov, Vysočany, 

Holešovice nebo Karlín. Existují také brownfieldy, jež původně sloužily 

v zemědělství, jedná se o bývalé areály zemědělských družstev, statků, jatek  

či kravínů. Z větších zemědělských brownfieldů eviduje Národní databáze 

brownfieldů kupříkladu statky v Únanově (8ha) či Bojkovicích (7,6 ha) nebo 

zemědělský areál v Pohořelicích (6,2 ha). Významnou skupinou brownfieldů jsou 

objekty, které dříve sloužily k vojenským účelům, jako kasárna, letiště, bunkry  

a střelnice. Příkladem takových brownfieldů je bývalé vojenské letiště Žatec, 

vojenský areál Milovice-Mladá, kasárna ve Frýdku-Místku nebo vojenská posádka 

Mikulovice.3 Dalším typem brownfieldů jsou lokality dopravní, původně sloužící 

jako železniční areály či přístaviště. Jedná se například o pražské lokality 

Smíchovské nádraží, nádraží Bubny nebo přístaviště v Holešovicích. Malé 

brownfieldy vznikly také nevyužíváním objektů cestovního ruchu, jedná se o různé 

hotely či restaurace. 

Pokud vycházíme z průměrné rozlohy jedné lokality, mohli bychom rozdělit 

brownfieldy dle velikosti na malé (do 2 ha), střední (2 – 5 ha), velké (5 – 10 ha)  

a velmi velké (10 a více ha). Největší průměrnou rozlohu zaujímají armádní 

brownfieldy (15,9 ha), neboť se zpravidla jedná o velké vojenské komplexy; lokality 

dříve sloužící průmyslu mají v průměru rozlohu 5,6 ha, protože jsou evidovány  

jak menší výrobní budovy, tak i rozlehlé průmyslové areály; nejmenšími jsou pak 

objekty bydlení (0,9 ha) a cestovního ruchu (1 ha).4 

                                                 
3 CZECHINVEST. Národní databáze brownfieldů [online]. 2009. Dostupné  
z: <http://www.brownfieldy.cz>. 
4 CZECHINVEST. Základní statistické výsledky Vyhledávací studie brownfieldů [online]. 2008. 
Dostupné z http://www.czechinvest.org/nsrbf. 
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Brownfieldy lze členit také dle lokality, v níž se nacházejí. Brownfieldy, 

ležící v centru měst, jsou obvykle původem objekty, jež dříve sloužily k bydlení  

či občanské vybavenosti, ale také brownfieldy průmyslové nebo bývalá kasárna. 

Tyto brownfieldy obvykle skrývají největší potenciál a bývají regenerovány 

soukromými developery. Brownfieldy na periferii jsou většinou produkovány 

průmyslovou výrobou, která bývá v poslední době do okrajových lokalit situována, 

jejich potenciál je využitelný zvláště v případě rozrůstání měst. Venkovské 

brownfieldy zpravidla původně sloužily jako zemědělské areály či vojenské objekty. 

Atributem, kterým se brownfieldy od sebe odlišují, je také připravenost 

k regeneraci. V Národní databázi brownfieldů agentury CzechInvest je možné 

vybírat připravené lokality, u nichž je možná regenerace celé lokality; dále 

brownfieldové lokality, jež jsou připravené a je možná regenerace či rekonstrukce 

celé či dílčí lokality nebo částí areálu; lokality připravené, u nichž jsou možné dílčí 

regenerace či rekonstrukce jednotlivých částí areálu; nebo lokality, které nejsou 

připraveny k procesu regenerace.5 

Z hlediska ekonomiky využití existuje několik druhů brownfieldů. Prvním 

druhem jsou tzv. samorozvojové brownfieldy (kategorie A), tedy území, která jsou 

pro potenciální investory atraktivní, nepotřebují pro nové využití žádnou podporu, 

ani intervenci z veřejných prostředků. Hovoříme zde o atraktivních lokalitách,  

jež se obvykle nachází v centru velkých měst, vzhledem k jejich velmi dobré lokaci 

se o ně postará trh sám. Většinou se jedná o plochy nezatížené kontaminací. Dalším 

druhem jsou tzv. potenciálně rozvojové brownfieldy (kategorie B), tedy lokality 

vyznačující se průměrným potenciálem nového využití pro investory, jsou to plochy 

buď se střední ekologickou zátěží, nebo v méně atraktivních lokalitách. Tyto obvykle 

potřebují silnou veřejnou podporu a intervenci ať už ve formě nefinanční,  

nebo přímo v podobě prostředků z veřejných rozpočtů, jež dorovnávají finanční 

náklady projektu, který by se bez nich jinak nemohl uskutečnit. V tomto případě je 

obvyklý poměr výdajů veřejného a soukromého sektoru investic od 1:5 a více.  

Na jednu korunu veřejných prostředků investovánu do projektu, by měl soukromý 

sektor přispět nejméně pěti a více korunami. Ve třetím případě hovoříme  

o tzv. nerozvojových brownfieldech (kategorie C), jde zde hlavně o nekomerční 

                                                 
5 CZECHINVEST. Národní databáze brownfieldů [online]. 2009. Dostupné  
z: <http://www.brownfieldy.cz>. 
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lokality, silně kontaminované plochy, v lokalitách pro investory neatraktivních, 

jejich regenerace znamená pro investora ztrátu. Tyto lokality musí být pro své 

vlastnosti regenerovány z veřejných prostředků a často přímo veřejným sektorem,  

a to z důvodů ochrany životního prostředí, sociálních či ekonomických.6 

2.1.3 Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfieldů v ČR 

Významným podkladem pro ucelený přehled o struktuře a charakteru 

brownfieldů v České republice je Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfieldů  

v ČR. (Práci na studii zahájila v roce 2005 agentura CzechInvest ve spolupráci  

s 13 kraji, s výjimkou Prahy.) Na základě Vyhledávací studie bylo v České republice 

lokalizováno 2 355 brownfieldových lokalit, které zaujímají rozlohu 10 362 ha  

s celkovou zastavěnou plochou cca 1 412 ha. Do přehledu byly zahrnuty brownfieldy 

o velikosti pozemku minimálně 2 ha (v některých krajích byla minimální velikost 

pozemku 1 ha, resp. 0,5 ha) a zastavěné plochy minimálně 500 m2. Studie proběhla 

ve třech krocích. V prvním kroku bylo v každém kraji evidováno cca 100 – 250 

lokalit, u kterých byly zaznamenávány pouze základní informace. Do druhého kroku 

bylo vybráno po dohodě s kraji celkem 283 lokalit v ČR, u kterých proběhlo další 

podrobnější šetření s ohledem na vazbu na územně plánovací dokumentaci  

a strukturu vlastnických vztahů. Do posledního kroku bylo vytipováno celkem 103 

brownfieldů. Studie také ukázala, že nejvíce lokalit typu brownfield bylo dříve 

využíváno v zemědělství (34,9 %), průmyslové lokality tvoří druhou třetinu 

celkového počtu brownfieldů (33,3 %) a zbývající brownfieldy jsou důsledkem 

nevyužitých objektů občanské vybavenosti (školy, zámečky, kulturní střediska atd.) 

(12,9 %), vojenských objektů (6,4 %), bydlení (4,0 %) a objektů cestovního ruchu 

(0,9 %). Při porovnání rozlohy ploch brownfieldů podle předchozího využití, 

zaujímají největší plochu v ČR průmyslové brownfieldy (42,8 % plochy z celkové 

rozlohy lokalit brownfieldů), následované plochami sloužícími v minulosti armádě 

(23,2 %) a zemědělství (17,8 %). Studie dále zjistila, že v ČR je více než 70 % 

brownfieldů převážně v soukromém vlastnictví. Ve veřejném vlastnictví je pouze asi 

20 % lokalit. U více než poloviny identifikovaných brownfieldů se nepředpokládá 

                                                 
6 JACKSON, J. B. Brownfields ABC. Brownfields klasifikace a kategorizace. Praha, Institut  
pro udržitelný rozvoj Sídel, 2003. 
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žádná ekologická zátěž.7 Celkové výsledky Vyhledávací studie pro lokalizaci 

brownfieldů v ČR jsou uvedeny v příloze č. 1. 

                                                 
7 CZECHINVEST. Základní statistické výsledky Vyhledávací studie brownfieldů [online]. 2008. 
Dostupné z http://www.czechinvest.org/nsrbf. 
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2.2 Regenerace brownfieldů 

2.2.1 Proces regenerace 

Řešení otázky brownfieldů se může stát důležitým stimulem pro místní 

hospodářství a zvýšit přitažlivost regionu nejen pro jeho obyvatele, ale také  

pro investory a turisty. Je tedy důležité, abychom docílili odstranění negativních 

vlivů brownfieldů na rozvoj ekonomiky, kvality životního prostředí a sociální 

oblasti, a to prostřednictvím systematického a komplexního procesu regenerací 

brownfieldů. Ve značné části případů regenerace spočívá pouze v rekonstrukci 

nevyužívaného a zanedbaného objektu a inženýrských sítí pro nové využití, 

v ostatních případech však technický stav objektů provedení rekonstrukce 

neumožňuje. V tomto případě se proces regenerace brownfieldů skládá ze dvou 

základních fází, a to fáze přípravy ploch tzv. proto-developmentu, která zahrnuje 

vyčištění území a obnovení stavu podobného greenfieldu, a fáze samotného 

developmentu, neboli vybavení území infrastrukturou a případně nová výstavba. 

Nový development v některých případech nemusí proběhnout, území může zůstat  

v přírodním, nebo obnoveném stavu. U rozlehlejších areálů často dochází  

ke kombinaci obou typů regenerace, tedy jak k přípravě nových ploch,  

tak k rekonstrukci stávajících budov.8 Přehled fází procesu regenerace je uveden 

v příloze č. 2. 

 

Obr. 1: Proces regenerace brownfieldů 

                                                 
8 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Národní strategie regenerace brownfieldů. Praha, 
2008. 
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2.2.2 Důvody regenerace 

Regenerace neboli znovuvyužití brownfieldů odpovídá požadavkům trvale 

udržitelného rozvoje, přináší celou řadu ekonomických, sociálních  

a environmentálních benefitů. Odstraňování environmentálních zátěží vede  

ke zlepšení životního prostředí a kvality života občanů. Regenerace brownfieldů  

by ve svém důsledku měla zajistit nabídku pozemků pro oblasti moderních výrob  

a služeb pro výrobu, bydlení a občanskou vybavenost, odstranění nebezpečné 

kontaminace území a starých ekologických zátěží, minimalizaci záborů 

zemědělského a lesního půdního fondu, efektivní a dlouhodobě udržitelné využívání 

ploch v zastavěném území spojené s omezením prostorového růstu obce  

a maximalizaci využití finančních prostředků fondů a zkušeností Evropské unie 

(EU). Vhodná regenerace nabízí nové příležitosti pro podnikatelské subjekty a tím  

i nárůst ekonomické aktivity v regenerované oblasti spojené s tvorbou nových 

pracovních příležitostí, a to jak přechodných v procesu regenerace, tak trvalých  

v nových ekonomických aktivitách realizovaných na zregenerovaných územích. 

Povede k obnově a dalšímu využití nemovitého majetku, zvýšení 

konkurenceschopnosti regionu, zvýšení daňové základny a následně i příjmů  

do municipálních rozpočtů, zajištění soukromých investic do obnovených území  

a možnosti regenerace strategicky situovaných území, která mohou významně přispět 

k rozvoji ekonomiky krajů a celé České republiky. V sociální oblasti zvyšuje 

regenerace brownfieldů kvalitu života v postižených lokalitách, napomáhá snižování 

regionálních disparit, snižování míry nezaměstnanosti vytvářením nových 

pracovních míst a s tím spojenému snížení objemu vyplácené podpory 

v nezaměstnanosti, omezuje negativní migraci, má vliv na prevenci a snížení 

kriminality, odstraňuje hrozby pro zdraví a bezpečnost obyvatel a vytváří cenově 

přístupné bydlení. Úspěšná regenerace brownfieldů odstraní kontaminace 

nebezpečné pro přírodu i lidskou populaci, vytvoří rozvojové příležitosti  

pro soukromý sektor v zanedbaných oblastech, kde je ekonomický úpadek současně  

i příčinou sociálních problémů, odstraní akutní vizuální problém a škody způsobené 

tím, že image těchto oblastí odrazuje domácí a zahraniční investory od nových 

investic v nich realizovaných. Odklad nevyhnutného procesu regenerací by znamenal 

pouze zvětšování problému a prohlubování rozdílů mezi kraji neboť rozsah 
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poškození se liší v závislosti na industriální historii kraje a poškození image České 

republiky, která nebude schopna demonstrovat přechod k dynamicky se rozvíjející 

ekonomice založené na moderních technologiích, které limitují negativní vliv  

na životní prostředí. Regenerace brownfieldů se tedy stává nezbytným předpokladem 

pro komplexní revitalizaci oblastí postižených restrukturalizací průmyslové 

základny. Regenerací brownfieldů sice nelze garantovat ekonomickou 

restrukturalizaci, avšak tím, že brownfieldy nebudou regenerovány, lze téměř  

s jistotou zaručit, že ekonomická restrukturalizace nebude úspěšná. 
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2.3 Existence brownfieldů 

Téma brownfieldů bylo v minulosti často předmětem otevřených diskuzí. 

Tato výměna názorů vedla k nastavení postojů zainteresovaných odborníků a byla 

často podnětem pro činnost veřejné správy. Brownfieldy i důsledky jejich existence 

však nejsou doménou jen zainteresované odborné veřejnosti. Problémy pramenící 

z nedostatečně řešené situace brownfieldů v České republice se dotýkají, ať už přímo 

nebo vzdáleně, všech členů naší společnosti, jsou aktuální (setkáváme se s nimi dnes 

a denně), a pokud nebudou řešeny, nepříznivě ovlivní budoucí společenský rozvoj. 

Negativní dopady brownfieldových lokalit jsou tak v přímém rozporu s veřejným 

zájmem. Tyto dopady lze eliminovat pouze kvalitní a důslednou regenerací 

brownfieldů, jež je jako taková slučitelná s podmínkami udržitelného rozvoje.  

2.3.1 Důsledky existence brownfieldů 

Brownfieldy, jež vznikly v důsledku dlouhodobého nezájmu o danou 

problematiku, politické neochoty řešit problém, pasivity dotčených soukromých  

a veřejných subjektů a nedostatku zdrojů na revitalizaci, způsobují vážné problémy 

dotýkající se širokého spektra veřejných záležitostí. Brownfieldy představují značnou 

hrozbu pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost. Zásadním ekologickým 

problémem je možné znečištění půdy, spodních a povrchových vod způsobené 

předchozím využitím lokality. Výskyt brownfieldů brzdí rozvoj území, zejména 

zastavěného, brownfieldy zapříčinily poškození a narušení městského a krajinného 

rázu, absenci funkce bydlení, veřejné vybavenosti a zeleně. Z hlediska 

urbanistického brownfieldy blokují rozvojové rezervy, které by mohly být využity 

pro efektivní a rentabilní zástavbu. Ukazují na to, že zdroje jako pozemky  

či infrastruktura nejsou využívány efektivním způsobem. Jejich stav je mnohdy 

výraznou estetickou závadou ve struktuře osídlení a mají také dopad na své okolí. 

Brownfieldy brání hospodářskému rozvoji, mají negativní dopady na ekonomiku, 

zapříčinily zablokování trhu s nemovitostmi, nízké daňové přínosy z podnikatelských 

aktivit, i nelehkou situaci při lákání nových investorů do postižených oblastí. 

Existence brownfieldů, jež jsou samy o sobě důkazem nevyužitých zdrojů lokality, 

znehodnocuje území a nemovitosti nacházející se v bezprostředním okolí,  

ať už se jedná o snížení tržní hodnoty pozemků, či nezájem o bydlení v blízkosti 
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chátrajících lokalit. Regiony s nejvyšším počtem brownfieldů jsou také nejvíce 

sociálně deprivované, sociálními důsledky pro postižené regiony jsou zvláště vysoká 

nezaměstnanost (jež s sebou přináší i nárůst kriminality), nedostatek nových 

pracovních příležitostí a naděje pro místní obyvatele. Chátrající lokality mohou také 

představovat potenciální nebezpečí pro obyvatele blízkého okolí. Brownfieldy tedy 

mají negativní vliv na životní prostředí, hospodářství i obyvatelstvo, celkově 

přispívají ke špatnému obrazu celého územního celku, mohou také vést k úpadku 

celých oblastí a být na překážku investicím a ekonomickému rozvoji. V případě,  

že nic nepodnikneme, je pravděpodobné, že se sociální a environmentální problémy 

budou zhoršovat a úpadek těchto zaostávajících regionů bude pokračovat. 
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2.4 Veřejně politický problém 

V současné praxi se často uvolňují greenfieldy pro výstavbu, která by mohla 

probíhat na brownfieldech. Neschopnost přidělit brownfieldy pro tuto výstavbu je 

výrazným příkladem neefektivního a neúčinného plánování, rozdělení a využití 

zdrojů, tedy neefektivní tvorby a realizace veřejné politiky, jež se tématem 

regenerací brownfieldů zabývá, a navíc se zjevným negativním dopadem  

na udržitelný rozvoj. Zásadním problémem je způsob, kterým je poskytována 

podpora procesu regenerace brownfieldů, ať už se jedná o podporu institucionální, 

vycházející zvláště ze státních organizací, podporu legislativní, která dnes bohužel 

není příliš výrazná, podporu finanční, jež se v současnosti uskutečňuje ze zdrojů 

veřejných rozpočtů i z evropských dotačních prostředků, či podporu uskutečňována 

formou osvěty a vzdělávání. Ústředním problémem politiky regenerace brownfieldů 

je tedy její samotný koncept. 

Pokud se soustředíme na jednotlivé oblasti, tedy institucionální, legislativní, 

finanční a vzdělávání, problematickým se jeví stávající institucionální uspořádání, 

kdy se nedostává jak efektivní koordinace a komunikace mezi jednotlivými 

zainteresovanými složkami státní správy, tak kvalitní spolupráce a partnerství mezi 

organizacemi sektoru státního, sektoru občanského i sektoru komerčního. Stejným 

problémem je i způsob financování, který je v dnešní době na území České republiky 

nedostatečně propracován, systém čerpání evropských dotačních prostředků není 

koordinován se systémem finanční podpory iniciované vládou. Programy a výzvy 

zatím nejsou upravovány tak, aby se rozšiřovala možnost čerpání financí na oblasti, 

kde dosud není možné dotace čerpat, a aby se rozšiřoval okruh možných příjemců 

dotací. Stejně tak schází postup efektivního využívání těchto zdrojů z Evropské unie, 

stejně tak jako programy pro účelné využívání prostředků z veřejných rozpočtů. 

Obtížné je také řešit problematiku brownfieldů bez existence relevantních právních 

předpisů, ať už v oblasti územního plánování, stavebního práva, ochrany životního 

prostředí či majetkových práv, a analýzy a doplnění stávající legislativy. V České 

republice doposud chybí také kompaktní program vzdělávání v oblasti brownfieldů  

a jejich regenerace i propracovaný systém informování veřejnosti.  

Koncepce politiky regenerace brownfieldů nemůže existovat bez ucelené 

strategie, jež vymezuje další tvorbu a implementaci politiky a jež slouží svému účelu, 
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kterým je nastavení směru a analýza potřebných aktivit a nástrojů pro dosažení 

vymezených cílů a naplnění stanovené vize. 
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3 CÍLE, OTÁZKY, METODY 

3.1 Cíle práce 

Cílem diplomové práce je na základě dostupných zdrojů informací analyzovat 

současnou situaci brownfieldů v České republice, porovnat ji se situací v zahraničí,  

a využít zahraniční i tuzemské zkušenosti a způsoby řešení brownfieldové 

problematiky ke stanovení cílů politiky regenerace brownfieldů a k návrhu nástrojů  

a opatření, jež by napomohly efektivnímu  řešení situace brownfieldů v České 

republice.  

V práci chci posoudit způsob, jakým se na projektech regenerace ale také  

na prevenci vzniku nových brownfieldů může podílet stát, a způsob, jakým je do této 

činnosti možné zapojit soukromý sektor. Stejně tak chci navrhnout možnou podobu 

spolupráce veřejného a soukromého sektoru tak, aby projekty regenerací byly 

úspěšné a došlo k využití rozvojového potenciálu, jež brownfieldy skýtají. Pokusím 

se o návrh konkrétních opatření vedoucích k řešení problematiky brownfieldů s tím, 

že se chci zaměřit zvláště na zdroje financování regenerací brownfieldů a úpravy 

současné legislativy tak, aby byla využitelná k řešení existujících brownfieldů  

a prevenci vzniku brownfieldů nových. 
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3.2 Výzkumné otázky 

Problematika regenerace brownfieldů je obsáhlá, před důkladnou analýzou 

problému a návrhem možných opatření vedoucích ke zlepšení současné situace je 

nutné stanovit několik výzkumných otázek. V závěru by tedy měly být zodpovězeny 

tyto otázky: 

 

Jakým způsobem je možné zapojit do regenerace BF stát? 

Jakým způsobem je možné zapojit do regenerace BF soukromý sektor? 

Jak je možné využít spolupráce veřejného a soukromého sektoru? 

Jak financovat regenerace BF? 

Jak upravit legislativu, aby byla využitelná k řešení existence a vzniku BF? 

Jak zabránit vzniku nových BF? 

Jakým způsobem je možné využít zkušenosti s BF ze zahraničí? 

Jakým způsobem je možné využít rozvojový potenciál BF? 

Jakou roli hraje v procesu regenerace brownfieldů vzdělávání? 
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3.3 Metodologie a zdroje dat 

Při zpracování tématu problematiky brownfieldů vycházím ze studia  

a analýzy dokumentů, a to dokumentů v podobě tuzemských i zahraničních 

odborných publikací a článků, právních dokumentů, dokumentů Evropské unie, 

vlády České republiky, ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a agentury 

CzechInvest. Vzhledem k tomu, že problematika brownfieldů nebyla doposud 

v českém prostředí dostatečně řešena, odborných publikací zaměřujících se přímo  

na tento problém není mnoho. Informace jsou dostupné spíše v podobě brožur 

zájmových organizací či vysokoškolských prací, čerpala jsem tedy ze zdrojů 

zaměřujících se zvláště na dílčí problémy, jež se k problematice brownfieldů 

vztahují. Mezi hlavní zdroje informací, jež jsem ve své práci použila, patří 

dokumenty agentury CzechInvest a Institutu udržitelného rozvoje sídel (IURS o.s.). 

Úplný přehled použité literatury je uveden v závěru.  

Problematiku jsem se však snažila uchopit také z praktického hlediska, 

východiskem tedy pro mne byly zvláště zkušenosti získané ze zaměstnání na pozici 

projektové manažerky Oddělení umístění projektů agentury CzechInvest a zkušenosti 

odborníků zabývajících se problematikou brownfieldů, konkrétně pana Tomáše 

Grulicha, projektového manažera Odboru koncepce regionálních projektů agentury 

CzechInvest. Účastnila jsem se také seminářů zabývajících se problematikou 

brownfieldů, například konference pořádané společností Centers Publishing, s.r.o. 

s názvem „Workference nejen o Office“, jejíž součástí byly workshopy „Šance  

pro developery – nepotřebný majetek + Brownfields“ a „Stavební a provozní úspory, 

green building“, které se zabývaly zvláště možnostmi a riziky výstavby 

v brownfieldových lokalitách ve srovnání s greenfieldy. Informace jsem čerpala  

i na „kulatých stolech“ pořádaných neziskovou organizací IURS - Institut  

pro udržitelný rozvoj sídel o. s. V posledních dvou letech jsem se zúčastnila také 

veletrhů MIPIM, REAL EXPO a URBIS INVEST, jež nabízí šanci setkat  

se s odborníky působícími na trhu podnikatelských nemovitostí nejen v evropském, 

ale také v celosvětovém měřítku. Zde jsem měla možnost pohovořit o problematice 

brownfieldů jak se zástupci municipalit, tak s celou řadou zástupců finančních 

institucí, stavebních firem či architektonických kanceláří. Jednalo se o neformální 

nestrukturované rozhovory sloužící spíše k získání povědomí o názorech expertů 
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zainteresovaných v problematice brownfieldů z praktického hlediska. V rámci 

srovnání praktických zkušeností jsem se snažila popsat zkušenosti s regeneracemi 

brownfieldů a vůbec celou politiku řešení brownfieldů v zahraničí a současnou 

situaci v České republice, stejně tak jsem uvedla několik příkladů úspěšně 

regenerovaných brownfieldů v tuzemsku. 
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4 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

Při analyzování problematiky brownfieldů v České republice jsem vycházela 

z několika teoretických rámců. Jedná se zvláště o teoretické poznatky v rámci 

ekonomických, politických a právních věd a dále také z poznatků například v rámci 

urbanizace. 

4.1 Pohled politických věd 

4.1.1 Politické modely 

Působení jednotlivých aktérů na společenské prostředí, strukturu 

společenského pohybu a jeho různé stránky se snaží teorie veřejné politiky 

vystihnout v různých modelech. Tyto modely se snaží popsat dynamiku vývoje 

společnosti a specifikovat, jakým způsobem jsou zde uplatňovány veřejné zájmy, 

veřejná politika je zde chápána jako struktura a proces. Pro utvoření pravidel a návrh 

opatření, jež by vedla ke zlepšení současné situace brownfieldů je nutné pochopení 

těchto zákonitostí. 

4.1.1.1 Politický cyklus 

Politický proces si můžeme jednoduše představit jako cyklus na sebe 

navazujících činností a postupů, které se vzájemně ovlivňují, tyto činnosti můžeme 

na vyšší úrovni rozdělit na přípravu veřejné politiky, návrh veřejné politiky  

a realizaci a hodnocení veřejné politiky. Příprava veřejné politiky obsahuje analýzu 

hodnot; analýzu skutečností; analýzu problémů k řešení; analýzu a vývoj zdrojů; 

analýzu, hodnocení a návrh změn v systému navrhujícím politiky; alokaci problému, 

hodnot a zdrojů; a volbu strategie politiky. Návrh veřejné politiky zahrnuje 

subalokaci zdrojů; stanovení operacionálních cílů a vyjádření jejich priorit; stanovení 

dalších významných hodnot a vyjádření priorit mezi nimi; přípravu hlavních 

alternativních politik; odhad výnosů a nákladů spjatých s realizací různých alternativ; 

srovnání odhadnutých výnosů a nákladů různých alternativ a identifikace 

„nejlepších“ z nich; hodnocení výnosů a nákladů „nejlepších“ alternativ  
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a rozhodnutí, zda bude některá z nich vybrána. Realizace a hodnocení veřejné 

politiky se skládá z motivace k realizaci politiky; realizace politiky; a z hodnocení 

politiky po její realizace.  

 

Obr. 2: Optimální model 

Zdroj: DROR, Y. Public Policy Re-examined. San Francisco, Chandler Publishing Company 1968. 
Part IV: An Optimal Model of Public Policymaking, s. 127-213. 

Problematika brownfieldů bude úspěšně řešena pouze v případě, že se stane 

veřejněpolitickým tématem, stane se pak součástí veřejné politiky a transformuje se 

v politiku regenerace brownfieldů. Úspěšné implementaci brownfieldové politiky 

pak nezbytně předchází její příprava, která je v současné době již diskutována, a 

návrh ucelené politiky v podobě uznané strategie regenerace brownfieldů. 

4.1.1.2 Model AAA 

V tomto modelu je veřejná politika chápána jako interakce aktérů, 

generujících agendy a v arénách.  Aktéry zde rozumíme všechny subjekty, jež jsou 

schopné samostatně zasahovat do průběhu veřejné politiky nebo ji alespoň 
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ovlivňovat, jedná se tedy například o vládu, parlament, prezidenta, kraje, 

municipality, soudy, firmy, neziskové organizace, politické strany, církve, média  

a řadu dalších. Agendy jsou formulované, řešené, případně odkládané sociální 

(veřejné) problémy. Jsou neustále utvářeny, modifikovány a doplňovány 

nejrůznějšími specifičtějšími tématy (Potůček, 2005). Arény pak představují prostor, 

v němž vstupují jednotliví aktéři do vzájemných vztahů, ať už kooperačních  

či konsensuálních nebo konkurenčních či konfliktních. V případě brownfieldové 

problematiky jsou hlavními aktéry soukromé subjekty, ať už developeři, investoři, 

vlastníci brownfieldů či poradenské a finanční instituce, subjekty sektoru veřejného, 

tedy veškeré instituce sátu na centrální i regionální úrovni, ale také subjekty sektoru 

občanského, který zahrnuje nejrůznější neziskové organizace. Všichni tito aktéři  

se problematikou brownfieldů zabývají přímo, nebo se jich alespoň dotýká a svým 

chováním nepřímo ovlivňují vývoj procesu realizace brownfieldové politiky,  

ať už na úrovni celostátní, na úrovni krajů nebo v rámci jednotlivých obcí. 

4.1.1.3 Pole sítí 

Politické sítě tvorby a realizace veřejných politik (police network) představují 

prostor, v němž probíhají interakce mezi volně spjatými skupinami aktérů. Tento 

prostor lze chápat také jako pravidla, vymezující/omezující rozhodovací prostor  

a činnosti účastnících se aktérů. Postavení aktérů v mocenské hierarchii nemusí být 

rozhodující. (Potůček, 2005) Vymezení politických sítí pak vymezují kritéria,  

mezi něž řadíme úroveň institucionalizace, rozsah uspořádání a míru otevřenosti, 

tedy přístupu do sítě zvenčí. Sítě se pak liší svou stabilitou, existují sítě utvářející  

se kolem určitého problému, tyto nejsou příliš určité, mění se, vstup do těchto sítí je 

relativně snadný, jsou zde však také sítě, které jsou tvořeny shluky aktérů,  

jež vykonávají rutinní rozhodnutí v konkrétní politické oblasti. Politické sítě 

dotýkající se problematiky brownfieldů jsou diferencované, rozhodování o vývoji 

brownfieldové politiky je spjato s politickým rozhodováním, jež vykonávají instituce 

veřejného sektoru, ve hře jsou však i soukromé subjekty, které projety regenerace 

nechápou jako součást ucelené politiky. V procesu regenerace brownfieldů jsou 

nezbytným činitelem soukromé firmy různého zaměření, ať už se jedná o developery, 

projektanty a architekty, stavební firmy či konzultantské společnosti.  
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4.1.2 Trh, stát a občanský sektor 

4.1.2.1 Veřejný zájem 

Veřejný zájem se týká kvality života dané společnosti nebo jiných hodnot, 

které občané považují za důležité; mohou být vztaženy ke kvalitě či efektům 

fungování společnosti jako celku; jsou historicky podmíněny fázi civilizačního 

vývoje, mohou se měnit; vstupují na pole, v němž se střetávají s diferencovanými 

individuálními, skupinovými, institucionálními zájmy a jsou zde identifikovány, 

formulovány, uznány a realizovány. Přijatá rozhodnutí ovlivňují způsob tvorby, 

rozdělování a užití veřejných statků, ovlivňují kvalitu života velkých sociálních 

skupin a uspokojování funkčních potřeb celé společnosti; týkají se aktuálních 

sociálních problémů nebo možné budoucnosti; jejich realizace přesahuje 

kompetenční rámec jedné instituce nebo i celého resortu. (Potůček, 2005) Vznik, 

existence i budoucí možné řešení situace brownfieldů je vedeno veřejnými zájmy,  

je tak nutné docílit toho, aby byl vzniklý problém brownfieldů uznán veřejným 

zájmem současné společnosti, a jako takový řešen prostřednictvím konkrétních 

nástrojů a opatření. 

4.1.2.2 Trh, stát a občanský sektor 

Na společnost působí různí aktéři s různými cíli, tři základní regulátory,  

jež se dotýkají veškerých aspektů života společnosti, všichni členové společnosti jsou 

těmito regulátory ovlivňováni ve svém chování a motivaci, tyto regulátory tak přímo 

zasahují také do tvorby a naplňování politiky brownfieldů. Hovoříme zde o trhu, 

státu a občanském sektoru. Při projektech regenerací vstupují do vzájemné interakce 

subjekty soukromého, státního sektoru i občanského sektoru, jejich zájmy  

se střetávají při jednání o formě, financování, časování i finálním výstupu 

regeneračního projektu. Vzhledem k tomu, že jsou subjekty soukromého sektoru 

orientovány především na maximalizaci zisku a rychlou návratnost investic, uvažují 

o projektech regenerace brownfieldů v krátkodobém horizontu. Naproti tomu 

instituce sektoru veřejného chápou regeneraci brownfieldů v dlouhodobém kontextu 

a hovoří o tomto procesu v souvislosti se zvyšováním kvality života, zlepšováním 

životního prostředí a trvale udržitelným rozvojem. Jejich hlavními zájmy jsou 
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územní plán, dopravní systém, ekonomická aktivita a ochrana životního prostředí  

a památek. Zájmy soukromého a veřejného sektoru se pak mohou prolínat v oblasti 

ekonomické, dopravní a v oblasti rozvoje území. Z pohledu občanského sektoru  

se regenerací brownfieldů dotýkají iniciativy různých občanských sdružení, zájmem 

občanského sektoru je zvláště zainteresování veřejnosti a ochrana životního 

prostředí. S problematikou brownfieldů jsou nejčastěji spojovány sdružení, jež hájí 

ekologické zájmy  

4.1.2.3 Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) 

„Pojem PPP (Public Private Partnership) je obecně užívaný termín,  

který popisuje širší skupinu projektů, na nichž se společně podílí soukromý a veřejný 

sektor, a které směřují k uspokojování služeb tradičně zajišťovaných veřejným 

sektorem. PPP obecně označuje formy spolupráce mezi orgány veřejné správy  

a podnikatelským sektorem za účelem zajištění financování, výstavby, obnovení, 

správy či údržby veřejné infrastruktury nebo poskytování veřejné služby.“ (Asociace 

pro podporu projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru v České republice, 

2008.) V obecném pojetí lze koncept PPP rozdělit na smluvní, institucionální PPP  

a širší formy partnerství. U smluvních projektů je zadavatelem veřejný subjekt,  

který definuje požadavky na veřejnou službu/infrastrukturu a také zůstává 

odpovědný za její zajištění pro veřejnost, soukromý partner co nejefektivněji zajistí 

veřejnou službu/infrastrukturu dle zadání zadavatele, zadavatel přenáší  

na soukromého partnera rizika, která by při zajištění tradiční veřejnou zakázkou nesl 

sám, soukromý partner může infrastrukturu navrhnout, vybudovat, financovat  

a provozovat a zadavatel po dokončení výstavby a zahájení provozu soukromému 

partnerovi platí pravidelné částky. Partnerství mezi soukromým a veřejným 

partnerem je zde tedy založeno výhradně na smluvním spojení. O institucionální PPP 

se jedná, pokud je pro realizaci projektu založen subjekt společně ovládaný veřejným 

a soukromým sektorem, tzv. joint venture (JV), tento společný subjekt má za úkol 

zabezpečit výstavbu nebo dodávku služeb ve prospěch veřejnosti. Velkou výhodou 

přístupu prostřednictví JV je skutečnost, že se jedná o velice flexibilní společnost, 

jejíž podmínky a formu je možné přizpůsobit individuálně každému projektu.  

V širším měřítku lze pod pojmem partnerství veřejného a soukromého sektoru chápat 

i jakoukoli spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem.  
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Princip PPP se v rámci regenerace brownfieldů může uplatnit zvláště  

pro veřejně prospěšné projekty, kterými jsou například projekty výstavby 

infrastruktury, občanské vybavenosti či bydlení. Veřejný subjekt získá finanční 

investici i zkušenosti subjektu soukromého, soukromá společnost má pak šanci 

dosáhnout dlouhodobého zisku a participovat na projektu, ke kterému by bez 

spolupráce s veřejným sektorem neměl přístup. Obě strany tedy ze vzájemné 

spolupráce profitují, veřejný sektor přispěje k rozvoji dané lokality, soukromý sektor 

získá finanční prostředky a reklamu. 

Cílem je tedy sladit veřejné i soukromé zájmy, ať už jsou motivovány touhou 

po maximalizaci zisku či politickou mocí tak, aby přispěly k úspěšným projektům 

regenerace stávajících brownfieldů a pomohly implementovat preventivní opatření 

vzniku brownfieldů nových. 
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4.2 Ekonomický pohled 

4.2.1 Trh 

4.2.1.1 Trh podnikatelských nemovitostí 

Trhem nemovitostí rozumíme trh, na kterém se setkává nabídka nemovitostí 

s poptávkou po nich. Pro potřeby specifikace brownfieldových lokalit zde můžeme 

zahrnout jak nemovitosti podnikatelské, kterými chápeme nemovitosti určené 

k podnikání, tedy pozemky takto určené územním plánem, výrobní a skladovací haly 

a areály či kancelářské prostory, tak nemovitosti sloužící pro zemědělské účely, 

vojenskou činnost, bydlení či nemovitosti občanské vybavenosti. I zde platí,  

že vlastníci nemovitostí, pokud se jedná o soukromé firmy, se snaží maximalizovat 

svůj zisk, subjekty veřejné se snaží hájit veřejný zájem, domácnosti či lépe občanský 

sektor se do problematiky brownfieldů zapojuje až ve chvíli, kdy se tento problém 

přímo či zprostředkovaně dotýká jich samých, jejich individuálních zájmů.  

V rámci soukromého sektoru hrají významnou roli developerské společnosti, 

jež mohou projevit zájem o regeneraci brownfieldů, ve většině případů se však 

zajímají o brownfieldy v atraktivních lokalitách, jež skýtají ekonomický potenciál. 

Vzhledem k finančním nákladům a skrytým hrozbám, jež se projektů regenerace 

týkají, většina developerů i jiných soukromých subjektů preferuje výstavbu  

na greenfieldech. Zisk soukromého subjektu však nemusí být nezbytně pouze 

finanční povahy, účast na projektu regenerace může společnost využít k reklamě  

či ke zlepšení své image, zvláště pokud se jedná o prestižní projekty velkého 

rozsahu. Stejně tak může developer využít památkovou hodnotu brownfieldu, 

zachováním historizujících prvků se zvyšuje atraktivita objektu a dochází ke zvýšení 

jeho přidané hodnoty. Na druhou stranu je památková hodnota objektu omezujícím 

prvkem, neboť limituje způsob nakládání developera s majetkem. 

Regenerace brownfieldů může tedy být realizována na základě tržních 

mechanismů, a to zvláště prostřednictvím soukromých investic. Tento způsob  

se však v současné době uplatňuje pouze v ekonomicky silných oblastech,  

kde poptávka po prostoru vhodném k investování převyšuje nabídku. V ekonomicky 
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slabých oblastech je nutné projekty regenerace posílit prostředky ze státního 

rozpočtu, jež by motivovaly soukromé investice.  

4.2.2 Veřejné rozpočty 

4.2.2.1 Státní rozpočet 

Veřejné rozpočty existují v ČR ve formě tzv. veřejné rozpočtové soustavy. 

Veřejná rozpočtová soustava je v ČR členěna do dvou základních rovin: centrální  

a samosprávné. V ČR základní prvky veřejné rozpočtové soustavy tvoří státní 

rozpočet, rozpočty státních fondů, rozpočty organizačních složek státu a rozpočty 

příspěvkových organizací a rozpočty územní samosprávy. Ústřední roli v systému 

rozpočtů hraje státní rozpočet, ten je také určujícím finančním nástrojem  

pro realizaci veřejných politik. (Ochrana, 2005) Státní rozpočet je peněžním fondem, 

bilancí, finančním plánem, i nástrojem veřejné politiky, plní funkce alokační, 

redistribuční a stabilizační. Z hlediska problematiky brownfieldů plní státní rozpočet 

významnou roli. Bez ochoty vlády uvolnit finanční prostředky nejen na projekty 

regenerací, ale i na implementaci preventivních opatření, nebude ucelená strategie 

řešení problematiky brownfieldů realizovatelná.  

Pro potřeby řešení problematiky brownfieldů jsou využitelné národní 

programy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstva pro místní rozvoj 

(MMR) a Ministerstva životního prostředí (MŽP). Do gesce MPO spadá národní 

program podpory zón Program na podporu podnikatelských nemovitostí  

a infrastruktury (PPPNI), jež je platný pro programové období 2006 – 2010. Tento 

program se zaměřuje na podporu rozvoje strategických průmyslových zón  

a na projekty výstavby a regenerace nemovitostí pro podnikání, včetně příslušné 

infrastruktury. O dotace z tohoto programu mohou žádat územní a samosprávné 

celky a jejich svazky či rozvojová společnost, a to na výstavbu a rekonstrukci 

objektů, marketing a management podnikatelských nemovitostí, podnikatelské parky 

či regenerace nevyužívaných území – brownfieldů.9 Předchůdcem tohoto programu 

byl v letech 1998 – 2005 Program na podporu rozvoje průmyslových zón (PPRPZ).  

                                                 
9 CZECHINVEST Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury [online]. 2007. 
Dostupné z http://www.czechinvest.org/nppz. 
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MMR spravuje státní programy regionálního rozvoje, v rámci těchto 

programů je pro potřeby regenerací brownfieldů využitelný zvláště podprogram 

Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití. Tento program 

funguje v rámci regionálního rozvoje od roku 2007, navazuje na Regionální program 

podpory obnovy a výstavby technické infrastruktury v bývalých vojenských újezdech 

Ralsko a Mladá z roku 2006 a na Program podpory rozvoje území výrazně 

postižených redukcí nebo zánikem vojenských posádek z let 2004 – 2005. Cílem 

programu je formou dotace přispět na úpravy budov a ploch v bývalých vojenských 

areálech tak, aby sloužily k poskytování služeb ve veřejném zájmu  

nebo k podnikatelskému využití, nebo přispět na aktualizaci či pořízení změn 

územně plánovací dokumentace. Program je určen obcím, v jejichž obvodu došlo  

od roku 1990 k rušení vojenských posádek nebo zařízení, a které převzaly příslušný 

vojenský majetek do svého vlastnictví.10  

MŽP jednak zprostředkovává finance ze Státního fondu životního prostředí, 

jednak ze státního rozpočtu. Brownfieldové politiky se dotýká zejména program 

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK), konkrétně například 

podprogram Podpora adaptace nelesních ekosystémů, který mimo jiné podporuje 

odstraňování nepovolených skládek odpadu.11 

4.2.2.2 Fondy Evropské unie 

Fondy představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské  

a sociální soudržnosti, právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky 

určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich 

regiony. Evropská unie (EU) disponuje pro programovací období 2007 – 2013 třemi 

hlavními fondy, a to dvěma strukturálními fondy - Evropský fond pro regionální 

rozvoj (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF); a Fondem soudržnosti (CF). Přehled 

všech fondů pro období 2004 – 2006 a pro období 2007 – 2013 je uveden v příloze  

č. 3. Zprostředkujícím mezistupněm mezi třemi hlavními evropskými fondy  

a konkrétními příjemci finanční podpory v členských státech a regionech jsou 

                                                 
10 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu 
využití [online]. 2009. Dostupné z http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-
regionalniho-rozvoje-v-roce-2010/Podpora-uprav-byvalych-vojenskych-arealu-k-obecnim. 
11 AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR [online]. Podpora obnovy přirozených 
funkcí krajiny. 2008. Dostupné z http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html. 
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operační programy (OP). ČR si pro nynější období (2007 – 2013) vyjednalo  

26 operačních programů, osm z nich je zaměřeno tematický, sedm zeměpisně, ostatní 

umožňují přeshraniční, meziregionální a nadregionální spolupráci. Na základě 

podkladů Evropské komise k finančním alokacím ze strukturálních fondů a CF  

v období 2007 - 2013 bude mít ČR možnost hospodařit s přibližně 26, 7 mld. EUR.12 

 

Tab. 1: Alokace zdrojů fondů EU pro Českou republiku v období 2007 - 2013  

OPERAČNÍ PROGRAM FOND € (BĚŽNÉ CENY) 

Podnikání a inovace ERDF 3 041 312 546 
Výzkum a vývoj pro inovace ERDF 2 070 680 884 

ERDF + CF 4 917 867 098 
ERDF 702 482 212 Životní prost ředí 

CF 4 215 384 886 
ERDF + CF 5 759 081 203 
ERDF 1 155 443 650 Doprava 

CF 4 603 637 553 
Integrovaný opera ční program ERDF 1 582 390 162 
Regionální opera ční programy ERDF 4 659 031 986 
Střední Čechy ERDF 559 083 839 
Jihozápad ERDF 619 651 254 
Severozápad ERDF 745 911 021 
Jihovýchod ERDF 704 445 636 
Severovýchod ERDF 656 457 606 
Moravskoslezsko ERDF 716 093 217 
Střední Morava ERDF 657 389 413 
Technická pomoc ERDF 247 783 172 
Lidské zdroje a zam ěstnanost ESF 1 837 421 405 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost ESF 1 828 714 781 
Praha - Konkurenceschopnost ERDF 234 936 005 
Praha - Adaptabilita ESF 108 385 242 

Zdroj: Alokace pro ČR v období 2007 – 2013 podle operačních programů, Dostupné  
z:http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-
EU/Dokumenty/Legislativa/Konecna-alokace-zdroju-fondu-EU-pro-Ceskou-republi. 

 

Řídicími orgány operačních programů jsou u tematicky zaměřených OP 

resortní ministerstva, u územně vymezených OP jsou to regionální rady regionů 

soudržnosti, což jsou územní celky odpovídající jednomu nebo více českým krajům 

zřízené za účelem přijímání dotací z evropských fondů.  

                                                 
12 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Abeceda fondů Evropské unie 2007 – 2013. 
Dostupné z http://www.euroskop.cz/gallery/8/2589-9154cd8399eab9d640d182d674da42b7.pdf. 
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Pro potřeby regenerací brownfieldů je využitelná řada operačních programů 

ze strukturálních fondů, jedná se zvláště o tyto programy: 

Operační program Podnikání a inovace (OPPI) schválila Evropská komise  

3. prosince 2007 jako základní programový dokument resortu průmyslu a obchodu 

pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v letech 2007 – 2013. 

Z programů podpory z v rámci regenerací brownfieldů využitelný zvláště program 

Nemovitosti. Cílem programu realizujícího Prioritní osu 5 "Prostředí pro podnikání  

a inovace" Operačního programu Podnikání a inovace je „stimulovat vznik a rozvoj 

podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury a přispět tak ke vzniku 

funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního prostředí“ 

(Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, 2008). Program podporuje 

projekty přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace nemovitostí, důraz je kladen 

zvláště na rekonstrukci nemovitostí. Příjemci podpory z tohoto programu mohou být 

územní samosprávné celky a podnikatelské subjekty, žádat mohou o dotace  

či procento z nákladů projektu, kdy dotace pro malé podniky činí maximálně 60 %, 

dotace pro střední podniky maximálně 50 % a dotace pro velké podniky maximálně 

40 % ze způsobilých výdajů. U územně samosprávných celků je výše stanovena  

na maximálně 40 % nákladů, výše podpory navíc omezena výší nákladové mezery.13 

Podporu lze získat na podnikatelské zóny, rekonstrukce objektů, výstavbu nájemních 

objektů (pouze pro územní samosprávné celky) a projektovou přípravu.14 

Předchůdcem tohoto programu byl v letech 2004 – 2006 program Reality v rámci 

Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP). Příjem žádostí do těchto 

programů zajišťuje agentura CzechInvest, jakožto podřízený orgán MPO. 

Operační program Životní prostředí (OPŽP) připravil Státní fond životního 

prostředí a MŽP ve spolupráci s Evropskou komisí, v letech 2007 - 2013 nabízí  

z evropských fondů přes 5 miliard euro. Cílem OP je ochrana a zlepšování kvality 

životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Z tohoto 

programu jsou pro regenerace brownfieldů využitelné zvláště dotace spadající  

pod prioritní osu 4 „Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 

ekologických zátěží“, o něž mohou žádat obce a města, svazky obcí, kraje, neziskové 

                                                 
13 Nákladová mezera je rozdíl mezi uznatelnými náklady na realizaci projektu (včetně tržní ceny 
projektu před jeho zahájením) navýšenými o přiměřený zisk a tržní hodnotou (cenou obvyklou tohoto 
projektu po jeho dokončení). (CzechInvest, 2009) 
14 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Nemovitosti [online]. 2008. 
Dostupné z http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppi/.  
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organizace, příspěvkové organizace, státní podniky a podnikatelské subjekty. 

V rámci těchto dotací jsou podporovány integrované systémy nakládání s odpady, 

systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady, zařízení na využívání 

odpadů, zejména na třídění a recyklaci, rekultivace a odstranění skládek  

a odstraňování starých ekologických zátěží. 15 

Operační program Doprava (OP Doprava) je zaměřen na zkvalitnění 

infrastruktury a vzájemné propojenosti železniční, silniční a říční dopravy v rámci 

tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T). O podporu z OP mohou žádat 

vlastníci a správci dotčené infrastruktury, vlastníci drážních vozidel a provozovatelé 

drážní dopravy, vlastníci překládacích mechanismů u multimodální dopravy, 

případně další relevantní subjekty. Z programu mohu být financovány projekty 

modernizace železniční sítě TEN-T, výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě 

TEN-T, modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T, modernizace silnic I. třídy 

mimo TEN-T, modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční 

dopravy v hl. m. Praze, podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj 

vnitrozemské vodní dopravy a technická pomoc. Roli řídícího orgánu pro tento 

operační program vykonává prostřednictvím Odboru fondů EU Ministerstvo 

dopravy.16   

Operační program Vývoj a výzkum pro inovace (OP VaVpI) se zaměřuje  

na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR 

prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce  

se soukromým sektorem. Program podporuje vybavení výzkumných pracovišť 

moderní technikou, budování nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity 

terciárního vzdělávání. Pro regenerace brownfieldů je využitelná prioritní osa  

2 „Regionální VaV centra“, která mimo jiné podporuje vznik a rozvoj, rekonstrukce 

a rozšíření kvalitně vybavených pracovišť VaV; a prioritní osa 4 „Infrastruktura  

pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a s přímým dopadem  

na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity“, jež podporuje 

například projekty investic do infrastruktury pro výuku spojenou s VaV na vysokých 

školách, rekonstrukce a úpravy stávajících kapacit. Cílovými skupinami příjemců 

                                                 
15 Stručně o OP Životní prostředí [online], dostupné z http://www.opzp.cz/sekce/16/strucne-o-op-
zivotni-prostredi/ 
16MINISTERSTVO DOPRAVY. Operační program Doprava – Základní informace [online]. 2007. 
Dostupné z: http://www.opd.cz/cz/Zakladni-informace. 
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podpory v rámci prioritní osy 2 jsou zejména výzkumné organizace, v rámci prioritní 

osy 4 to jsou zvláště veřejné, státní i soukromé vysoké školy. Řídícím orgánem OP 

VaVpI je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.17 

Integrovaný operační program (IOP) připravilo Ministerstvo pro místní 

rozvoj (MMR), jakožto řídící orgán tohoto programu, ve spolupráci s Ministerstvem 

vnitra, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem kultury a Ministerstvem práce  

a sociálních věcí (MPSV). IOP se zaměřuje na zaměřený na řešení společných 

regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby 

a územní rozvoj. V rámci IOP je z hlediska problematiky brownfieldů využitelná 

zvláště prioritní osa 5 „Národní podpora územního rozvoje“, jejímž cílem je mimo 

jiné zvýšení kvality života a životního prostředí pro obyvatele problémových sídlišť 

ve velkých městech nad 20 000 obyvatel prostřednictvím revitalizace prostředí těchto 

sídlišť a regenerace bytových domů v sídlištích, včetně úspor energie, a posílení 

řízení udržitelného rozvoje území s využitím územních plánů obcí a lepších územně 

analytických podkladů k odstraňování regionálních disparit. Pro oblast intervence 

zlepšení prostředí v problémových sídlištích mohu být příjemci podpory vlastníci 

bytových či nebytových prostor, pro oblast modernizace a rozvoj systémů tvorby 

územních politik pak obce a kraje.18 

Operační program Praha Konkurenceschopnost (OPPK) napomáhá 

investičním projektům zaměřeným především na podporu veřejné dopravy  

a dopravní dostupnosti v Praze, podporu inovací, informačních a komunikačních 

technologií, podnikání a zlepšování životního prostředí v Praze. Pro potřeby 

regenerací brownfieldů je využitelná hlavně prioritní osa 2 „Životní prostředí“, 

konkrétně oblast podpory 2.1 „Revitalizace a ochrana území“, která si klade za cíl 

revitalizovat opuštěné, poškozené nebo nevhodně využívané plochy typu 

„brownfields“, zvýšit jejich atraktivitu pro investory, občany i návštěvníky  

a posilovat tak jejich městotvornou funkci a ekonomický potenciál; dále pak zlepšit 

kvalitu přírodního prostředí v revitalizovaných územích a jejich okolí;  

či revitalizovat veřejná prostranství v obytných územích, včetně sídlišť nebo jiných 

                                                 
17 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Operační program Vývoj  
a výzkum pro inovace [online]. 2008. Dostupné  
z:http://www.msmt.cz/uploads/OP_VaVpI/Zakladni_dokumenty/Operacni_program_Vyzkum_a_vyv
oj_pro_inovace.pdf  
18 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Integrovaný operační program pro období 2007 – 
2013 [online]. 2007. Dostupné z: http://www.osf-mvcr.cz/programovy-dokument. 
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sociálně problémových lokalit, v rámci revitalizace ploch obnovovat i nevyužívané, 

historicky cenné objekty, snížit tlak na výstavbu nových objektů v přírodně nebo 

historicky cenných lokalitách a v jejich blízkosti. Příjemci nevratné pomoci mohu 

být hl. m. Praha a jeho městské části, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou  

a jeho městskými částmi a nestátní neziskové organizace. Řídícím orgánem OPPK je 

hl. m. Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU.19 

Regionální operační programy (ROP) pokrývají několik tematických oblastí  

s cílem zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení 

atraktivity regionů pro investory. V období 2007—2013 funguje celkem 7 programů, 

každý ROP je administrován samostatně Regionální radou (RR) příslušného regionu 

soudržnosti. Programy se zaměřují na dopravní dostupnost a obslužnost, rozvoj 

území, regionální rozvoj podnikání a rozvoj cestovního ruchu. Podporovanými 

oblastmi jsou např. v rámci rozvoje území příprava rozvojových území  

pro podnikání, bydlení a služby, revitalizace centra města a památkových zón, 

výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů  

pro kulturu a volný čas, objektů sociální a vzdělávacích infrastruktury, stavební 

obnova a dostavba veřejných prostranství, náměstí, architektonických prvků, 

odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží apod.; v rámci regionálního 

rozvoje podnikání pak např. rekonstrukce, modernizace a revitalizace stávajících 

objektů pro podnikání včetně brownfieldů, investice do dopravní a technické 

infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu atd.; nebo v rámci 

rozvoje cestovního ruchu kupříkladu výstavba a rekonstrukce turistických cest včetně 

doprovodné infrastruktury a značení, rekonstrukce, modernizace a rozvoj 

ubytovacích kapacit rozšíření o návazné služby, rekonstrukce kulturní či technické 

památky nebo kulturní zajímavosti pro využití v cestovním ruchu, rozvoj a obnova 

sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné 

infrastruktury, modernizace, rozvoj a rekonstrukce lázeňské infrastruktury  

a navazujících zařízení apod. Konečnými příjemci podpory jsou kraje a organizace, 

jejichž zřizovatelem je kraj, obce či svazky obcí a jimi zřizované organizace, nestátní 

neziskové organizace a některé fyzické a právnické osoby.20 

                                                 
19 ODBOR FONDŮ EVROPSKÉ UNIE MHMP. Operační program Praha – Konkurenceschopnost 
2007 – 2013 [online]. 2007. Dostupné z: http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/dokumenty.html. 
20 FONDY EVROPSKÉ UNIE. Regionální operační programy [online]. Dostupné  
z: http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy.  



 44 

V rámci fondu soudržnosti funguje také iniciativa Jaspers (Joint Assistance  

to Support Projects in European Regions), jež představuje společnou pomoc  

při podpoře projektů v evropských regionech, která vznikla na základě partnerství 

Evropské komise, Evropské Investiční banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj. 

Hlavním cílem Jaspers je pomoci členským státům s komplexní přípravou 

investičních projektů, která umožní rychlejší schválení projektů v Evropské komisi. 

Nejedná se o finanční podporu projektu, nýbrž o formu poradenské a konzultační 

pomoci jako např. kontrola projektových žádostí o podporu z Fondu soudržnosti – 

ověření úplnosti a věcné správnosti žádosti, kontrola studie proveditelnosti projektu – 

ověření úplnosti a věcné správnosti údajů, kontrola zadávací dokumentace  

pro výběrové řízení, nebo kontrola souladu průběhu zadávacího řízení s legislativou 

EU. Tato iniciativa je vhodná pro tu skupinu brownfieldových projektů,  

u nichž dochází ke kombinaci evropských zdrojů se soukromým financováním. 

Česká republika předkládá projekty do Jaspers od roku 2006.21 

Základním evropským nástrojem pro řešení problematiky regenerací 

brownfieldů a regionálního rozvoje je iniciativa Jessica (Joint European Support  

for Sustainable Investment in City Areas). Hlavním cílem iniciativy je zvýšit 

podporu projektům zaměřeným na obnovu a rozvoj městského prostředí 

prostřednictvím grantových i negrantových nástrojů. Podpora spočívá zejména  

v poskytnutí financování projektům spolupráce veřejného a soukromého sektoru  

a dalším projektům, které budou schopné v dlouhodobém horizontu splatit úplně, 

nebo alespoň částečně, zdroje do nich vložené, dále pak v poskytnutí jednoduššího  

a flexibilnějšího managementu fondům městského rozvoje a zprostředkování vyššího 

dluhového financování motivováním mezinárodních finančních institucí, bank  

či soukromého sektoru.22 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) je taktéž využitelný 

k financování regenerací brownfieldů, Jedná se o finanční nástroj na podporu rozvoje 

venkova, jež nepatří mezi strukturální fondy EU. Nespadá tak do politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti, ale do společné zemědělské politiky EU. 

Prostředky z EAFRD slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, 

                                                 
21 FONDY EVROPSKÉ UNIE. Iniciativa Jaspers [online]. Dostupné z http://www.strukturalni-
fondy.cz/Programy-2004-2006/Fond-soudrznosti/Iniciativa-Jaspers. 
22 EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA. JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU  
na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech [online]. 2008. Dostupné  
z http://www.eib.org/. 
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potravinářství, lesnictví a k rozvoji venkovských oblastí. V ČR jsou z něj hrazeny 

projekty předložené do tzv. Programu rozvoje venkova ČR, jehož řídícím orgánem je 

Ministerstvo zemědělství ČR.23 

4.2.2.3 Daňový systém 

Daň je možno vymezit jako povinnou, zákonem stanovenou platbu, která je 

neúčelová, neekvivalentní, pravidelně (popř. i nepravidelně) se opakující,  

je to nenávratná platba ve prospěch veřejného rozpočtu. Daně mají funkci fiskální, 

alokační, redistribuční a stabilizační. Daňový soustava v České republice zahrnuje 

daně nepřímé, které se dělí na daně všeobecné (daň z přidané hodnoty) a daň 

spotřební (z minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů a tabákových 

výrobků); a daně přímé, jež se člení na daně z příjmu a daně majetkové. Daněmi  

z příjmu se rozumí daň z příjmu fyzických osob a daň z příjmu právnických osob, 

daně majetkové se dále dělí na daně z nemovitostí, z převodu nemovitosti, silniční, 

dědickou a darovací. Problematiky brownfieldů se dotýkají daně majetkové, zvláště 

pak daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí, a daň z příjmu právnických osob. 

Daň z nemovitostí se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb. U daně 

z pozemků jsou předmětem daně pozemky na území ČR vedené v katastru 

nemovitostí, poplatníkem této daně je vlastník pozemku, u pozemku ve vlastnictví 

státu je poplatníkem daně organizační složka státu či právnická osoba, která má 

právo trvalého užívání. Základ daně se odvozuje od výměry pozemků v m2 

(modifikovaně dle druhu pozemku), sazba daně činí u pozemků orné půdy, chmelnic, 

vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75% a u trvalých travních porostů, hospodářských 

lesů a rybníků s intenzívním a průmyslovým chovem ryb 0,25%. Sazba u ostatních 

pozemků činí od 1. ledna 2010 za každý 1 m2 u zastavěných ploch a nádvoří,  

0,20 Kč, u stavebních pozemků 2,00 Kč a u ostatních ploch, pokud jsou předmětem 

daně 0,20 Kč. Základní sazba daně se dále násobí koeficientem dle počtu obyvatel, 

který si mohou navíc obce zvýšit či snížit obecně závaznou vyhláškou. Daň ze staveb 

se vztahuje na stavby, pro které byl vydán kolaudační souhlas, nebo stavby užívané 

před vydáním kolaudačního souhlasu; stavby způsobilé k užívání na základě 

oznámení stavebnímu úřadu nebo stavby podléhající oznámení stavebnímu úřadu  

                                                 
23 FONDY EVROPSKÉ UNIE. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova [online]. Dostupné z: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/E/Evropsky-zemedelsky-fond-pro-rozvoj-venkova-(EAFRD.  
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a užívané; stavby, pro které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí nebo kolaudačnímu 

rozhodnutí podléhající a užívané anebo podle dříve vydaných právních předpisů 

dokončené; byty včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány  

v katastru nemovitostí; a nebytové prostory včetně podílu na společných částech 

stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí. Poplatníkem daně je vlastník 

stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru. Základem daně ze stavby je 

výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2 (zastavěná plocha) podle stavu  

k 1. lednu zdaňovacího období, základem daně z bytu nebo nebytového prostoru je 

výměra podlahové plochy bytu v m2. Základ daně činí od 1. ledna 2010 u obytných 

domů 2,00 Kč za 1 m2 zastavěné plochy, u staveb pro individuální rekreaci  

6,00 Kč/m2 a u garáží 8,00 Kč/m2, u ostatních staveb 6,00 Kč/m2 a u bytů  

2,00 Kč/m2. U staveb užívaných pro podnikatelskou činnost činí sazba daně  

2,00 Kč/m2 pro stavby sloužící pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní 

hospodářství a 10,00 Kč/m2 pro stavby sloužících pro průmysl, stavebnictví, 

dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu a také pro stavby sloužících  

pro ostatní podnikatelskou činnost. Základní sazby daně se zvyšují o 0,75 Kč  

za každé další nadzemní podlaží, základ se také násobí koeficientem přiřazeným  

k jednotlivým obcím podle počtu obyvatel.24 

Daň z převodu nemovitosti platí převodce; nabyvatel, jde-li o nabytí 

nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuci, vyvlastnění, vydržení apod.;  

nebo převodce i nabyvatel, jde-li o výměnu nemovitostí. Předmětem daně z převodu 

nemovitostí je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem. Základem 

daně z převodu nemovitostí je obecně cena nemovitosti v různých modifikacích  

dle zákona.25 

Daň z příjmů právnických osob se vztahuje na osoby, které nejsou fyzickými 

osobami, a i na organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu, 

předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým 

majetkem. Základem daně je rozdíl, o který příjmy, převyšují výdaje (náklady), 

s účinností od 1. ledna 2010 se sazba daně snížila z 20% na 19%.26 

                                                 
24 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí 
25 Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
26  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 
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4.3 Urbanistický pohled 

„Urbanismus je architektonická disciplína, jejímž cílem není navrhovat 

jednotlivé domy, ale projektovat sídelní útvary (města, vesnice) jako funkční  

a vyvážené celky. Zabývá se tvorbou a regulací vývoje měst, venkovského osídlení  

a krajiny. Usiluje o směřování k optimálnímu vývoji sídelních struktur, 

harmonickému uspořádání území, udržení ekologické rovnováhy a ochraně 

kulturního dědictví s cílem zajištění setrvalého rozvoje.“ (GEURTSEN, 2009) 

Urbanismus je taktéž nedílnou součástí úvah o politice brownfieldů. Je nutné 

směřovat konání na území státu tak, aby směřovalo k optimálnímu vývoji sídelních 

struktur, harmonickému uspořádání území, udržení ekologické rovnováhy a ochraně 

kulturního dědictví s cílem zajištění setrvalého rozvoje. V rámci tohoto konání je 

prioritou výstavba na brownfieldech v porovnání s greenfieldy.  

V posledních desetiletích zaznamenala Česká republika významné změny 

v uspořádání měst a sídelních aglomerací, jednou z těchto změn je rozšiřování měst 

vlivem procesu suburbanizace. Na okrajích měst vznikají komerční zóny, 

průmyslová a logistická centra i nové obytné soubory. Všechny tyto projekty mají 

negativní dopad na zábor půdy, příměstskou krajinu, ekologickou stabilitu území  

a negativní sociální důsledky pro obyvatele těchto lokalit. Expanze příměstských zón 

však také nepřímo ovlivňuje degradaci vnitřních částí měst. Obyvatelé s vyššími 

příjmy přesídlují na předměstí a původní městské čtvrtě zaznamenávají snížení 

sociálního statusu, rostou také nároky na individuální i veřejnou dopravu.27  

Z hlediska brownfieldů jako součásti území je významným faktorem poloha 

brownfieldu, ta má zásadní vliv na zájem developerů o regeneraci dané oblasti. 

Lokality s nedostatečnou dopravní sítí bývají problematikou brownfieldů více 

zatížené, než oblasti podél významných dopravních tepen a větších dopravních uzlů. 

Důležitým činitelem je pozice brownfieldu ve vlastní struktuře sídla, developeři 

dávají přednost regeneraci brownfieldů nacházejících se v centrálních částech měst 

před projekty situovanými na periferii. Vliv má i volba nové funkce regenerovaného 

brownfieldu, některé projekty svou nabídkou překročí poptávku daného území, dojde 

                                                 
27 ŠENBERGER, T., ŠTĚDRÝ, F. Brownfields a průmyslové dědictví – nástroj rehabilitace sídel 
krajiny. Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT, 2004. 
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tedy k nevytížení kapacity, investice ztrácí návratnost, projekt je tedy ztrátový  

a dochází k jeho ukončení. 

Brownfieldy způsobují problémy ve vztahu k přírodní i urbanizované krajině. 

Existují pohledově exponované brownfieldy, které mohou tvořit pozitivní, ale také 

negativní dominanty. Pohledově exponované brownfieldy jsou často vnímány  

jako problém, takové negativní dominanty tvoří zvláště industriální brownfieldy. 

Brownfieldy jsou však často nedílnou součástí vývoje území, jsou jakýmsi 

spojovacím článkem mezi jednotlivými architektonickými, stavebně technickými 

nebo jinými vývojovými etapami v dané oblasti. Jejich demolice či necitlivá 

regenerace by rak v budoucnu mohla znamenat nevyčíslitelnou ztrátu. Brownfieldy 

tak mohou mít historickou hodnotu a v mnoha případech jsou památkově chráněné.  

 Z urbanistického hlediska je v rámci brownfieldů hlavním cílem rozvoj sídel 

v souladu s udržitelným rozvojem společnosti, který je zmiňován také ve stavebním 

zákoně. Jeho specifickou součástí je  maximální využití a výstavba na brownfieldech, 

která zajistí minimalizaci záborů volné krajiny pro nové projekty.28 Pouze v případě, 

že budou preferovány regenerace brownfieldů před zastavováním greenfieldů, je 

možné zajistit udržitelný rozvoj městských aglomerací. 

                                                 
28 KRAMÁŘOVÁ, Z. Problematika vzniku brownfields na malých městech. Konference Juniorstav 
2004. Brno, 2004. 
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4.4 Legislativa 

Problematiky brownfieldů se z pohledu legislativy dotýká zvláště stavební 

zákon, velmi ji však ovlivňuje také oblast vlastnického práva a legislativa dotýkající 

se životního prostředí. V některých případech s regeneracemi souvisí také zákon 

památkový.  

4.4.1 Stavební zákon 

S účinností od 1. ledna 2007 platí nový stavební zákon, tj. zákon  č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Jde o právní normu, 

která oproti staré právní úpravě nastavuje úpravu územního plánování, územního 

rozhodování a stavebního řádu koncepčně zcela nově. Nový stavební zákon totiž 

zjednodušuje a zrychluje dosavadní povolovací řízení, některé administrativní úkony 

vůbec vypouští nebo snižuje jejich formálnost, zintenzivňuje kontrolu nad 

prováděním staveb a tím umožňuje jejich bezodkladné užívání. Cílem je i to, aby 

správní řízení vedená stavebními úřady byla využívána jen v odůvodněných 

případech a aby se zracionalizoval rozsah nezbytné administrativy. V platném 

stavebním zákoně však není doposud definován termín „brownfield“, stávající platný 

stavební zákon vymezuje pro územní plán pojem „plocha přestavby“, čímž velice 

dobře postihuje problematiku brownfieldů, může však zahrnovat i jiná území. 

„Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, 

jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen „urbanistická koncepce"), 

uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, 

plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající 

zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen 

„plocha přestavby"), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a 

pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch  

a koridorů.“ (Zákon 183/2006 Sb., Část třetí, Hlava III., Díl 3., Oddíl 2. Územní 

plán, § 43, odst. 1). Ve schválených územních plánech (ÚPn) jednotlivých obcí jsou 

tato území označována převážně jako území přestavbová, nebo území transformace. 

Důležité však je, že pro všechna území, tedy i pro plochy brownfieldů,  

je ve schválených územně plánovacích dokumentacích stanoveno budoucí funkční 
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využití. Stavební zákon obsahuje také řadu nástrojů, které zajišťují upřednostnění 

výstavby v již zastavěných územích a omezují výstavbu na greenfieldech.  

4.4.2 Legislativa životního prostředí 

4.4.2.1 EIA, SEA  

Nástroje pro limitaci urbanizace jsou obsaženy i v legislativě životního 

prostředí, jedná se o nástroje EIA a SEA. Posuzování vlivů na životní prostředí  

se v současné době provádí procesem EIA (posuzování záměrů) a procesem SEA 

(posuzování koncepcí). Posuzování je upraveno zákonem č. 100/2001 Sb.,  

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o posuzování vlivů na životní prostřed), v platném znění. V rámci procesu 

EIA jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 zákona,  

jsou vyhodnocovány předpokládané parametry vlivu připravované investice na 

jednotlivé složky životního prostředí. V rámci procesu SEA jsou posuzovány 

koncepce uvedené v § 3 písm. b) a § 10a odst. 1) zákona z hlediska jejich vlivů na 

životní prostředí. Tento proces je součástí posuzování vlivů územně plánovací 

dokumentace na udržitelný rozvoj. 

4.4.2.2 Zákon o životním prostředí 

Brownfieldové problematiky se dotýká také zákon č. 17/1992 Sb., o životním 

prostředí, zvláště jeho ustanovení související s odstraňováním ekologických škod. 

Zákon o životním prostředí definuje pojem trvale udržitelný rozvoj společnosti,  

a to jako rozvoj, který „současným i budoucím generacím zachovává možnost 

uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody 

 a zachovává přirozené funkce ekosystémů“. (Zákon č. 17/1992 Sb.) Vymezuje také 

povinnosti při ochraně životního prostředí, odpovědnost za porušení těchto 

povinností i sankce za poškozování životního prostředí, které se vztahují zvláště 

k brownfieldům zatíženým kontaminací. 

V rámci životního prostředí se regenerací brownfieldů dotýkají také zákony  

o ochraně přírody a krajiny, o ochraně zemědělského půdního fondu, o ochraně 

ovzduší, o vodách, lesní zákon, zákon o ohraně a využití nerostného bohatství  
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nebo zákon o odpadech (Odpady jsou v případě brownfieldů častým problémem. 

Pokud jsou totiž tyto lokality opuštěné, stávají se z nich de facto skládky, kam lidé 

odváží nepotřebný a v některých případech také nebezpečný odpad. V mnohých 

případech odpady v lokalitě zbudou po bývalé činnosti, která byla v místě 

vykonávána.). 

4.4.3 Vlastnické právo 

Vlastnické právo, jež se brownfieldů také týká a jež může mít pro řešení 

regenerací zásadní význam, je obsaženo v občanském zákoníku, tedy v zákoně  

č. 40/1964 Sb. Hlavní částí, jež se této problematiky dotýká, je část druhá: Věcná 

práva. Hlava první zde vymezuje vlastnické právo, hlava druhé pojednává  

o spoluvlastnictví a společném jmění, hlava třetí se pak zabývá právem k cizím 

věcem. K brownfieldům se mohou vztahovat také nařízení hlavy šesté, jež hovoří  

o odpovědnosti za škodu a za bezdůvodné obohacení.  

V souvislosti s problematikou brownfieldů lze hovořit o užití nástroje 

vyvlastnění. Vyvlastnění, jakožto nejzávažnější zásah do vlastnického práva  

na základě přesně stanovených zákonných podmínek, je upraveno zákonem  

č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku  

nebo ke stavbě. Tento zákon upravuje podmínky „odnětí nebo omezení vlastnického 

práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě  

a přechod vlastnického práva nebo nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu  

k tomuto pozemku nebo stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním 

zákonem, poskytnutí náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva 

odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě, a zrušení odnětí  

nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu  

k pozemku nebo ke stavbě a navrácení těchto práv jejich dosavadnímu nositeli“. 

(Zákon č. 184/2006 Sb.) O aplikaci ustanovení tohoto zákona je možno uvažovat 

v případě brownfieldu, jehož vlastník není schopen zajisti regeneraci lokality, pokud 

je tato regenerace ve veřejném zájmu a pokud nelze žádaného stavu dosáhnout jinou 

cestou, vyvlastnění je krajním východiskem, k němuž se přistupuje až po vyčerpání 

všech ostatních možných řešení. 
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5 ANALYTICKÝ RÁMEC 

5.1 Zahraniční přístupy k regeneraci 

V oblasti řešení problematiky brownfieldů může Česká republika čerpat 

inspiraci především z evropských zemí jako je Velká Británie, která představila svou 

vlastní strategii státní podpory regenerace brownfieldů, Dánsko nebo Francie. 

Strategie uvádí, že vzorem se mohou stát také Spojené státy a Kanada. Situace  

v USA a Kanadě je však, díky právní tradici v oblasti daní, majetkových práv  

a územního plánování, natolik odlišná, že přenos zkušeností z těchto zemí  

do evropských podmínek, až na výjimky, není možný. Nehledě na to, že tyto země 

užívají odlišnou definici brownfieldu od evropské. Proto se následující stať zaměřuje 

pouze na země EU, jež mají ve vztahu k regeneraci rozvinuté nástroje a politiky. 

5.1.1 Anglie 

V Anglii je brownfield chápán jako v minulosti využívaný pozemek,  

„na kterém byla postavena budova“ (Planning Policy Guidance). Oficiální definice 

brownfieldu neexistuje. Vytvoření nástrojů sloužících k regeneraci brownfieldů 

umožnil zákon „New Towns Act“ z roku 1959, problematika spojená s regeneracemi 

pak byla novelizována i upravována dalšími zákony jako je „Urban Development 

Corporations Act“ z roku 1985, „Urban Development Corporations in England“ 

(převod majetku, práv a povinností), „Commission for the New Towns Order“ z roku 

1998, „North Hull Housing Action Trust (Dissolution) Order“ z roku 1998  

a „Waltham Forest Housing Action Trust (Dissolution) Order“ z roku 2002.  

Regenerace brownfieldů je řešena především vládní organizací „English 

Partnerships“ (EP). EP funguje jako národní regenerační agentura od roku 1999,  

kdy vznikla fůzí dvou agentur, a to Commission for the New Towns (CNT) a Urban 

Regeneration Agency (URA). Jejím úkolem je fungovat jako speciální poradce vlády 

pro oblast brownfieldů, rozvíjet vlastní portfolio strategických lokalit, pomáhat  

při vytváření komunit dostupného a žádaného bydlení a napomáhat transformaci 

měst zvyšováním kvality městských částí. V roce 2003 vytvořila EP národní strategii 

brownfieldů „National Brownfield Strategy“, která shrnuje a hodnotí britské 



 53 

brownfieldy a nástroje na znovu využití těchto pozemků a nemovitostí. EP operuje 

řadou nástrojů od grantů a finančních dotací, přes různé formy partnerství  

a společných iniciativ, až po fond zaměřený na financování regenerací. Jedním 

z hlavních nástrojů je registr brownfieldů „National Land Use Dabase of Previously 

Developed Land“ (NLUD) založen roku 1998, který pokrývá území Anglie  

a Walesu. Databáze definuje 5 kategorií brownfieldů, a to A – neobydlený pozemek, 

B – neobydlená budova, C – opuštěný pozemek nebo budova, D – pozemek  

nebo budova v používání, s územním rozhodnutím nebo se stavebním povolením  

a kategorii E – pozemek nebo budova s rozvojovým potenciálem. Pozemky jsou dále 

hodnoceny podle kritérií zohledňujících geografickou polohu, vlastnictví, typ 

poškození, předchozí využití, fyzické, environmentální či legislativní překážky, 

statut územního plánování (typ povolení), tržní předpoklady či dobu opuštění. 

V databázi jsou evidovány brownfieldy o velikosti nad 0,25 ha, jež jsou opuštěny 

déle než 1 rok. Registr obsahuje informace o cca 66 000 ha brownfieldů, z nichž 40 

000 hektarů spadá pod kategorie A – C. Databáze od roku 1998 sleduje mimo jiné 

také nevyužité plochy (Previously Developed Land) a požaduje od místních úřadů 

každoroční dodávání údajů. Je to jakýsi registr nadbytečných veřejných pozemků.29  

Ve Velké Británii vznikly také specializované právnické osoby, kterými jsou 

rozvojové městské společnosti „Urban Development Corporations“ (UDCs), jež byly 

založeny30 místní samosprávou k zajištění regenerací v určitých oblastech,  

nebo městské regenerační společnosti „Urban Regeneration Companies“ (URCs),31  

jež jsou nezávislé společnosti spolupracující s EP na realizaci regenerace 

brownfieldů. URCs nemají žádné zvláštní pravomoci, ale mohou být pověřeny 

vyvlastňováním pozemků, jejich cílem je zvláště komunikace, zprostředkování účasti 

soukromého sektoru a strategický přístup. V malých městech a obcích jsou  

v některých případech regenerace řízeny v rámci spolupráce místních správ, tyto 

místní správy se podílejí na financování rozsáhlejších projektů regenerací jako 

členové a finanční partneři rozvojových společností, např. joint venture.  

Do kompetence místních správ spadá zvláště příprava a schvalování územních plánů 

                                                 
29 English Partnerships, The Natioanla Regeneration Agency. Dostupné  
z http://www.englishpartnerships.co.uk 
30 Založeny na základě zákona „Planning and Land Act“ z roku 1980. 
31 URC zavedl v roce 1999 Lord Rogers’ Urban Task Force Report, který doporučil nový typ 
společností pro zajištění investic, koordinaci regenerace a stavební obnovy územních celků. Jsou 
vytvořené institucionální formou PPP místní samosprávou a Regionální Rozvojovou Agenturou 
(Regional Development Agency). 
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a vydávání smluv, v atraktivních lokalitách mohou municipality vyjednat  

s developery „planning obligation“, neboli různou formu participace na veřejné 

vybavenosti.32 

Mezi finanční nástroje patří program financování nákladové mezery  

u nízkonájemních bytových projektů „Housing Gap Funding“, což je investiční 

nástroj schválený Evropskou komisí k podpoře regenerací a zajištění ubytovacích 

kapacit, umožňuje poskytování dotací soukromým developerům při realizaci 

regenerace zaměřené na bydlení, či rekultivační trust (fond) „English Cities Fund“, 

což je nástroj určený pro financování regenerací ve znevýhodněných oblastech. 

Užívanými fiskálními nástroji jsou daňové odpisy ve výši 150% nákladů 

vynaložených na úpravy kontaminovaných ploch, dále pak pokuty za neudržované 

objekty a daň na neobsazené bytové prostory.33 

Dalšími nástroji pozitivně ovlivňujícími regenerace jsou například program 

bytového partnerství, program rozvoje nemocničních nemovitostí, národní program 

pro regenerace dolů nebo pozemkové a stabilizační programy.34 Ve Velké Británii 

existují také developeři specializující se na regenerace brownfieldy, tito developeři 

však neradi kupují kontaminované plochy a nechtějí držet kontaminovanou půdu  

v pozemkových bankách.  

5.1.2 Francie 

Francie má, stejně jako Anglie, rozsáhlé a problematické lokality s vysokou 

koncentrací brownfieldů. Problematika opuštěných průmyslových a městských ploch 

„friches industrielles“ a „urbaines“ se stala součástí Politiky městské obnovy 

„renouvellement urbain“. Ve Francii je brownfield definován jako lokalita 

potencionálně kontaminovaná s ohledem na předchozí využití pozemku. Existuje zde 

evidence kontaminovaných míst nazývaná BASIAS, která registruje cca 400 000 

lokalit potenciálně kontaminovaných na základě předchozího využití pozemků. Země 

                                                 
32 DOLEŽELOVÁ, L. JACKSON J. B. Regenerace brownfields – zahraniční zkušenosti. Projekt 
programu výzkumu MMR číslo 41/04 Revitalizace deprimujících zón pro veřejnou správu, část 9. 
IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel, 2004. 
33 MILLAR, K. State of the Art – Country Profile UNITED KINGDOM [online]. CABERNET, 2003. 
Dostupné z http://www.cabernet.org.uk/resourcefs/145.pdf. 
34 English Partnerships, The Natioanla Regeneration Agency. Dostupné  
z http://www.englishpartnerships.co.uk 
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disponuje v oblasti problematiky řešení regenerací několika vlivnými regionálními 

agenturami v podobě pozemkových bank.  

Poměrně novým nástrojem je pak centrální agentura „Agence nationale  

pour la rénovation Urbaine“ (ANRU), která byla založena v roce 2004 především  

pro regenerace sociálně postižených městských území, nicméně plní úlohu 

institucionálního zajištění i pro regenerace průmyslových a podobných brownfieldů. 

Hlavní náplní práce agentury je realizace regenerací ve vymezených 751 oblastech 

„Zone Sensible Urbane“ (ZSU), kritických městských zónách, které potřebují 

regenerovat. ANRU pomáhá také při plánovacích aktivitách, vyčištění, demolicích  

a výstavbě.35  

Vedle ZSU ve Francii existuje 44 speciálních zón s daňovými úlevami 

„Zones Franches“, v nichž jsou podniky osvobozeny od daní z příjmů právnických 

osob po dobu 5 let. Ušlé zisky na této dani, která je daňovým příjmem směřujícím  

do místních rozpočtů, doplácí obcím stát. Město může řídit regenerační operace 

přímo prostřednictvím příslušných úřadů nebo tím pověří určenou agenturu, model 

realizace městské regenerace tudíž rozhoduje o podílu místní správy na řízení 

operace a na riziku, který za ni nese. Místní správa se operace může zúčastnit  

v přímé režii, ale v takovém případě také nese plné riziko. Dalším a nejčastěji 

využívaným modelem řízení je institucionální partnerství. Ve třetím případě může 

být operace na základě smlouvy svěřena soukromému developerovi, řízení operace 

městem se pak uskutečňuje pouze na základě této smlouvy, město pouze schvaluje 

předkládanou dokumentaci a nemá právo ovlivňovat průběh operace. Veřejná správa 

má tedy v případě regenerací pravomoc buď tyto operace sama řídit, nebo je nechat 

řídit a k tomu využívat nástroje vytvořené na národní bázi.36  

Základními nástroji používanými pro realizaci projektů regenerace  

v městském prostředí jsou zóny rozvoje dohodou (ZAC, „Zone d´aménagement 

concertée“) a rozvojové společnosti (SEM, „Société d´économie mixte“),  

jejichž vytvoření navrhuje městská správa nebo správní orgán sdružení obcí. ZAC je 

nástroj vytvořený legislativou z roku 1967, který označuje operační proceduru 

následujícím způsobem: „ZAC jsou zóny, uvnitř kterých se veřejná správa  

                                                 
35 ANRU, Agence Nationale pour la Rénovation Urbane. Dostupné z http://www.anru.fr. 
36 DOLEŽELOVÁ, L. JACKSON J. B. Regenerace brownfields – zahraniční zkušenosti. Projekt 
programu výzkumu MMR číslo 41/04 Revitalizace deprimujících zón pro veřejnou správu, část 9. 
IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel, 2004. 
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(nebo veřejná instituce, k tomu určená) rozhodne zasáhnout s cílem realizovat, 

případně nechat realizovat, rozvoj a vybavení pozemků. Jedná se zvláště o takové 

pozemky, které veřejná správa nebo instituce získala nebo získá, se záměrem je 

později postoupit nebo propůjčit veřejným či soukromým uživatelům.“ (Doleželová, 

2004) Rozvojové společnosti bývají nejčastěji smíšené, které mohou být založeny 

pro řízení jednoho konkrétního projektu nebo pro projekty města obecně, rozvojové 

společnosti  

tak mohou být agenturami pro ekonomický rozvoj aglomerace, pozemkovými 

bankami, organizacemi spravujícími sportovní zařízení apod. SEM pro řízení 

regenerace města může být vytvořena pro každou jednotlivou oblast zvlášť,  

nebo může vykonávat služby pro větší území. Je to společnost se smíšeným 

kapitálem, jedná se o institucionální partnerství, což představuje „pokračování 

výkonu veřejného práva formou práva soukromého“. Podíl veřejných orgánů ve 

smíšené společnosti musí být minimálně 51 %, partnerem bývá vlastník pozemků, 

zbytek podílu ve správní radě mají banky, někdy stát, region či department.37  

Dalším nástrojem jsou již zmíněné Veřejné pozemkové banky 

„Establissement public foncier“ (EPF), tento nástroj je využíván zejména regiony, 

které mají množství ekologicky či jinak poškozených pozemků. Banky vlastní 

pravomoc vykupovat a řešit pozemky problematické povahy a zpětně je nabízet trhu. 

Na jejich kontě je více než 15 000 hektarů regenerovaných ploch, lze je tedy 

považovat za jeden z nejúspěšnějších nástrojů pro regenerace ve Francii. 

Zdrojem financování EPF jsou „taxe spéciale d´equipement“ (TSE), což představuje 

navýšení místních daní cca o 1 %, a strukturální fondy. Financování regenerací skrze 

EPF probíhá formou uzavírání smluv „Contrat de Plan Etat Région“ (CPER), jsou  

to smlouvy mezi státem a regionem nebo významnými městy, které jsou pětileté  

a obsahující výčet důležitých projektů a programů, na jejichž financování se budou 

podílet regiony a stát. Využívány jsou také smlouvy města s vládou „Contrat  

de ville“, jež zajišťují vybraným městům poskytování prostředků na strategicky 

důležité regenerace. Součástí smluv jsou velké urbanistické projekty „Grand projet 

ville“ (GPV), což jsou integrované programy zacílené na zapojení problémových 

částí města do fungování aglomerace.38 

                                                 
37 MILLAR, K. State of the Art – Country Profile FRANCE [online]. CABERNET, 2003. Dostupné  
z http://www.cabernet.org.uk/resourcefs/135.pdf. 
38 ANRU, Agence Nationale pour la Rénovation Urbane. Dostupné z http://www.anru.fr. 
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5.1.3 Německo 

V Německu jsou brownfieldy definovány jako „Innerstädtische Brachflächen 

& Innerstädtische Entwicklungs und Sanierungsgebiete“, což zahrnuje zastavěná 

území měst, jež nejsou v současné době využívána, a městské lokality určené  

k sanaci a rekonstrukci. V roce 2003 bylo v celém Německu evidováno 362 000 

lokalit které byly pravděpodobně zatíženy kontaminací, celková plocha brownfieldů 

je odhadována na celkem 128,000 ha. Neexistuje zde centrální instituce 

brownfieldové politiky, iniciativu řešit brownfieldy však vyvíjí různé státní  

i regionální agentury. Na celostátní úrovni se problematikou brownfieldů zabývá 

spolkové ministerstvo životního prostředí a ministerstvo plánování a stavebnictví,  

na úrovni spolkových zemí jsou to ministerstva životního prostředí, hospodářství  

a urbanismu, na regionální úrovni tzv. „Bezirksregierung“, tedy regionální vlády,  

na úrovni místní řeší brownfieldy jednotlivé municipality.39 

V posledních době zde roste obecné povědomí o brownfieldech i snaha řešit 

brownfieldové lokality, které jsou diskutovány zvláště v souvislosti s ekologickými 

problémy způsobenými jejich kontaminací. Ucelená koncepce revitalizace,  

jež by umožnila brownfieldy efektivně využít, však stále chybí, neexistuje zde  

ani speciální legislativa týkající se brownfieldů. Sanace kontaminované půdy byla 

řešena na úrovni spolkových zemích v rámci opatření sloužících k ochraně půdy,  

jež jsou obsažena v různých částech legislativy. Vzhledem k disparitám 

v jednotlivých částech země se objevila snaha stanovit jednotná kritéria na úrovni 

celého státu. V roce 1998 tak spolkové ministerstvo životního prostředí zveřejnilo 

návrh programu, jehož cílem byla zvláště rehabilitace průmyslových ploch a snížení 

rizika poškození lidského zdraví a životního prostředí, integrace regenerovaných 

ploch do ekonomického cyklu a snížení rychlosti zabírání greenfieldů do roku 2020 

na 30 ha za den.40 Tento program se zaměřuje na ekologickou sanaci a ekonomický 

rozvoj. Přestože v Německu nejsou zavedeny regulace vztahující se přímo k řešení 

problematiky brownfieldů, ve federálním zákoně o plánování a stavebním zákoně 

                                                 
39 MILLAR, K. State of the Art – Country Profile GERMANY [online]. CABERNET, 2003. Dostupné 
z http://www.cabernet.org.uk/resourcefs/136.pdf. 
40 KIRSCHNER, V. Klasifikace brownfields. Studie k disertační práci Regenerace brownfields. 
Praha: České vysoké učení technické. Fakulta Architektury, 2005. Vedoucí práce Prof. Ing. arch. 
Karel Maier, Csc. 
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jsou zakotveny požadavky na ochranu greenfieldů, jež omezují stavby na zelené 

louce. 

V jednotlivých spolkových zemích existují různé programy využitelné 

k financování brownfieldů, funguje zde Program na podporu rozvoje měst, z něhož 

jsou uvolňovány jak státní, tak federální finanční prostředky. Na základě článku  

104 německé ústavy o rozdělení výdajů mezi federací a spolkovými zeměmi 

spolufinancují federální vláda, spolkové státy i místní úřady projekty regenerace, 

jejich cílem je motivovat soukromé investice. Federace může také zemím  

poskytnout finanční pomoc na zvláště významné projekty zemí či obcí, případně 

svazků obcí, za předpokladu, že jsou takové investice nezbytné k odvrácení narušení 

celkové ekonomické rovnováhy, k vyrovnání hospodářských disparit na území 

spolku, nebo na podporu hospodářského růstu. V jednotlivých zemích byly založeny 

různé rozvojové agentury, například ve Vestfálsku byl již roku 1982 založen fond 

nemovitostí, jehož prostřednictvím byly sanovány brownfieldové lokality  

a regenerovány nevyužité budovy uvnitř měst.41 V Německu byly využívány také 

finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

V Německém právním systému jsou městské regenerace a sanace regulovány 

stavebním zákonem, v němž jsou zakotveny nástroje pro rozvoj a obnovu měst. 

Cílem obou těchto nástrojů je regenerovat brownfieldy a nalézt nové využití lokalit, 

jež jsou nevhodně využité či podvyužité. Nástroje jsou určeny zvláště k vytvoření 

obytných zón, zvýšení počtu pracovních míst, rozšíření území pro obchod a služby, 

vybudování veřejné vybavenosti a integraci lokality do okolního prostředí. Stavební 

zákon (§ 146, odst. 3) uvádí, že obce mohou na základě smlouvy pověřit realizací 

infrastruktury a výstavby či stavbou a úpravou veřejné vybavenosti zcela nebo z části 

majitele nemovitostí. Vývoj práva v Německu tak umožňuje spolupráci veřejného  

a soukromého sektoru formou PPP.  

Co se týká legislativy životního prostředí, v březnu 1999 vešel v platnost 

federální zákon na ochranu půdy, do té doby byly sanace kontaminované půdy 

řešeny pouze na úrovní zemí. 42 Zákon se zabývá otázkami dekontaminace  

a poskytuje základní instrukce, jak zacházet s půdou. Jsou zde stanoveny jednotné 

                                                 
41 MILLAR, K. State of the Art – Country Profile GERMANY [online]. CABERNET, 2003. Dostupné 
z http://www.cabernet.org.uk/resourcefs/136.pdf. 
42 KIRSCHNER, V. Klasifikace brownfields. Studie k disertační práci Regenerace brownfields. Praha: 
České vysoké učení technické. Fakulta Architektury, 2005. Vedoucí práce Prof. Ing. arch. Karel 
Maier, Csc. 



 59 

požadavky na ochranu půdy a sanace lokalit, je založen na odpovědnosti vlastníka 

majetku, který je povinen učinit opatření, jež by zamezila kontaminaci půdy 

vznikající z jejich majetku. Uplatňuje se zde tedy princip znečišťovatel platí a úřady 

mohou po znečišťovatelích vyžadovat úhradu nákladů na průzkum kontaminací.  

Užívaná legislativní opatření vykazují dobré výsledky, někdy je však proces 

regenerace zpomalen z důvodu přílišné administrativní zátěže. Obecně je tedy tato 

politika účinná, velmi záleží na způsobu realizace v dané oblasti a na kvalitě 

komunikace mezi zainteresovanými aktéry.43  

5.3.2 Dánsko 

V Dánsku neexistuje oficiální právní definice brownfieldu, pod pojmem 

brownfield se zde rozumí území, jež je kontaminováno. K otázce brownfieldů nebyly 

vytvořeny žádné zvláštní regulativy, nebyly tedy provedeny ani odhady o jejich 

počtu a rozloze. Tradičních průmyslové lokality jsou zde však obvykle umístěny  

v blízkosti přístavů, řada brownfieldů se tedy nachází v přístavních oblastech, 

předpokládaný počet brownfieldů pak je asi 30 000.  

V Dánsku nevznikl také žádný specifický program na podporu regenerace 

brownfieldů, stávající programy na obnovu měst nejsou primárně zaměřeny  

na využití kontaminovaných oblastí ve městech, jejich cílem je ale celkové zlepšení 

kvality městského prostředí. Přestože sanace kontaminovaných lokalit není hlavním 

cílem programů, regenerace tak bývá realizována jako součást procesu naplňování 

hlavního zájmu, kterým je rozvoj měst.  

Na úrovni státu plní administrativní úkoly v oblasti ochrany životního 

prostředí a územního plánování Ministerstvo životního prostředí „Miljøministeriet“, 

konkrétně Dánská agentura pro ochranu životního prostředí „Miljøstyrelsen“44,  

                                                 
43 MILLAR, K. State of the Art – Country Profile GERMANY [online]. CABERNET, 2003. Dostupné 
z http://www.cabernet.org.uk/resourcefs/136.pdf. 
44 Dánská agentura pro ochranu životního prostředí se podílí na stanovení cílů a přípravě strategie  
a akčních plánů jako podkladů pro práci vlády. Práce agentury zahrnuje tvorbu strategií pro odpady, 
životní prostředí a zdraví a přípravu akčních plánů pro chemikálie a eko-technologie. Agentura 
vykonává politická rozhodnutí vlády. Ročně zpracovává asi 1 100 různých případů, od návrhu zákona 
o kontaminaci půdy, přes odpovědi na dotazy občanů o alergenech nebo o kouři ze sousedova kotle  
na tuhá paliva, až po návrh na nové politické iniciativy v oblasti odpadů. Agentura je odpovědná  
za schvalování dovozu a vývozu odpadů, odsouhlasení pesticidů, které mohou být v Dánsku 
prodávány, kontrolu dodržování právních předpisů o obsahu chemických látek v kosmetice, hračkách 
a jiných produktech. Agentura se zaměřuje také na dánské podnikání, vyvíjí aktivity v oblasti 
průmyslu, zemědělství i poradenství. Úzce spolupracuje s EU, hrabstvími i obcemi. 
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na regionální a místní úrovni byla odpovědnost z velké části přenesena na místní 

samosprávy v hrabstvích a obcích. Činnost místních orgánů je financována z daní  

z příjmu, pozemkových daní a státních dotací.45 V letech 1999 - 2001 v Dánsku 

působila komise pro obchodní a městskou politiku „Erhvervsog Bypolitisk Udvalg“, 

jež doporučila řadu nástrojů, které mohou posílit udržitelný rozvoj, položila také 

právní základ pro vytvoření rozvojových společností, které věnují zvláštní pozornost 

především lokalitám, jejichž regeneraci brání bariéry rozvoje, jako je například 

zmíněná kontaminace. Myšlenky komise jsou obsaženy v dánské Národní strategii 

udržitelného rozvoje.46  

Dne 1. ledna 2000 vstoupil v platnost nový zákon o kontaminaci půdy  

„lov om jordforurening“, který představuje právní základ pro regeneraci brownfieldů 

a umožňuje municipalitám podílet se na průzkumu a sanaci kontaminovaných lokalit. 

Tento zákon je aplikován na všechny druhy kontaminací bez ohledu na místo a čas, 

nevztahuje se však na zemědělskou půdu zasaženou umělými hnojivy či pesticidy. 

Dánská agentura pro ochranu životního prostředí stanovuje směrnice pro činnost 

regionálních a místních orgánů a podporuje výzkum a rozvoj, za samotnou evidenci, 

průzkum a sanace kontaminovaných lokalit jsou odpovědné regionální orgány. 

Brownfieldy jsou tak zahrnuty ve vyhledávacích programech jednotlivých hrabství, 

pokud soukromý vlastník projeví zájem o rozvoj kontaminovaného území  

(např. brownfieldu), hrabství musí projekt vztahující se k sanaci území schválit ještě 

před jeho zahájením.47 V Dánsku tak byla již řada kontaminovaných lokalit vyčištěna 

soukromými developery, kteří chtějí využít atraktivní lokality nacházející  

se v zástavbě měst. Tento systém se tedy v praxi osvědčil, neboť bylo realizováno 

mnoho projektů, aniž by bylo nutné využít veřejných finančních prostředků.  Dánské 

právní předpisy v oblasti životního prostředí jsou založeny na principu 

"znečišťovatel platí". Objevilo se však několik případů, kdy nemohlo být prokázáno, 

že znečišťovatel jednal v době, kdy ke znečištění došlo, se zlým úmyslem. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 1992 tak uvádí, že běžná lhůta pro odpovědnost 

za kontaminace půdy je 20 let. V důsledku toho nemůže být znečišťovatel 

odpovědný za znečištění, ke kterému došlo dříve než před 20 lety, ať už jednal  

                                                 
45 MILJØMINISTERIET. 2009. Dostupné z: http://www.mim.dk/. 
46 THE INDUSTRIAL AND URBAN POLICY COMMITTEE, 2009. Dostupné  
z: http://www.byerhvervudvalg.dk/engelsk.htm. 
47 MILJØSTYRELSEN. 2009. Dostupné z: http://www.mst.dk/. 
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se zlým úmyslem či nikoli. Pokud znečišťovatele nelze určit, pak za nápravu škod 

platí úřady. Orgány odpovědné za finanční podporu regenerací z veřejných rozpočtů 

jsou dle zákona o kontaminaci půdy jednotlivá hrabství, mohou však financovat 

projekty sanace pouze v případě, že kontaminace představují ohrožení podzemní 

vody, jež je vyhrazena nebo využívána jako rezervoár pitné vody, nebo znamenají 

riziko pro stávající využití lokality (např. bydlení, dětská hřiště a veřejné instituce). 

Zákon o kontaminaci půdy poskytuje také možnost finanční podpory obcím,  

a to na sanace lokalit, jež nejsou zahrnuty v sanačních plánech hrabství.  

Dalším nástrojem pro regenerace brownfieldů je územní plánování,  

jež vytváří rámec pro využití půdy a výstavbu budov, silnic a infrastruktury, 

stanovuje také způsob, kterým mohou být nejlépe chráněny stávající funkce města  

a krajiny. Současný zákon o plánování „lov om planlægning“, který vstoupil  

v platnost v roce 1992, upravuje plánování na národní, regionální i místní úrovni, 

tvorbu a rušení plánů, plánování v pobřežních oblastech, chatové oblasti, věcná 

břemena, převod pozemků, vyvlastnění, kontrolu, administrativní ustanovení, soudní 

a odvolací řízení či sankce. Pro účely zákona je země rozdělena do tří zón,  

a to městské, rekreační a venkova. Zhruba 90% země je klasifikováno jako 

venkovská oblast, v těchto oblastech je půda určena k zemědělství a lesnímu 

hospodářství a využívání půdy k jiným účelům je zakázáno nebo podléhá zvláštním 

předpisům. Regenerace brownfieldů je tedy v Dánsku dosahováno především 

prostřednictvím procesu plánování a rozvoje.48 

                                                 
48 MILLAR, K. State of the Art – Country Profile DENMARK [online]. CABERNET, 2003. Dostupné 
z http://www.cabernet.org.uk/resourcefs/133.pdf. 
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5.2 Zhodnocení současné politiky v ČR 

5.2.1 Dosavadní řešení problému v ČR 

V uplynulých 20 letech nebylo řešení problematiky brownfieldů věnováno 

dostatek úsilí, pokud se tedy zaměříme na veřejněpolitické nástroje, které již byly 

uplatněny při řešení problematiky brownfieldů, zjistíme, že konkrétních opatření není 

mnoho. Byly využity spíše nástroje, jež nejsou primárně určeny k řešení 

problematiky existence brownfieldů, ale mohou tuto problematiku obsáhnout. 

Jedním z nástrojů, jež se k řešení existence brownfieldů užívaly, jsou 

strukturální fondy Evropské unie (EU). V letech 2004 – 2006 to byly zvláště 

Operační program Průmysl a podnikání (OPPP), Operační program Rozvoj venkova 

a multifunkční zemědělství (OP RVMZ) či Společný regionální operační program 

(SROP), v navazujícím programovém období 2007 – 2013 pak Operační program 

Podnikání a inovace (OPPI), Operační program Životní prostředí (OPŽP), Operační 

program Praha Konkurenceschopnost, Operační program Doprava, Operační 

program Vývoj a výzkum pro inovace (OP VaVpI), Integrovaný operační program  

a regionální operační programy. Tyto nástroje spadají do opatření peněžité podpory, 

dotací a grantů, jejich cílem je financovat projekty regenerace brownfieldů. 

S využitím finančních prostředků z EU byly doposud regenerovány některé 

brownfieldové lokality, či rekonstruovány objekty, jedná se např. o regeneraci 

bývalého vojenského letiště Žatec - Triangle (365 ha), regeneraci areálu Škoda Plzeň 

(190 ha), regeneraci bývalého cukrovaru Lovosice (11 ha), rekonstrukci bývalého 

zemědělského objektu DK Plast Svitavy, rekonstrukci bývalé přádelny Kolora 

Semily/Beneš a Lát, a. s. nebo rekonstrukci bývalé slévárny Zambelli. 49 

Dalším nástrojem peněžité podpory, jejichž cílem je financovat projekty 

regenerace brownfieldů, jsou rozpočtové dotace, tedy programy Ministerstva 

průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a Ministerstva 

životního prostředí (MŽP). Finance ze státního rozpočtu byly využity k podpoře 

projektů regenerace brownfieldových lokalit, většinou došlo ke kombinaci 

prostředků EU a státního rozpočtu. Čerpání prostředků z národních programů MPO 
                                                 
49 CZECHINVEST. Brownfieldy [online]. c2009 [cit. 2009-04-12]. Dostupné  
z: <http://www.czechinvest.org/brownfieldy>. 
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bylo zahájeno v roce 1998, kdy byla schválena dotace ve výši 55,5 mil. Kč  

z Programu na podporu rozvoje průmyslových zón (PPRPZ). Do roku 2005 byly 

z národního programu podpořeny průmyslové zóny, včetně regenerací brownfieldů, 

částkou ve výši takřka 5,7 mld. Kč. V roce 2006 na tento program plynule navázal 

Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (PPPNI),  

ze kterého bylo do konce roku 2009 rozděleno 3,5 mld. Kč. Prostřednictvím 

národních programů bylo ze státního rozpočtu uvolněno celkem 9,2 mld. Kč.50  

Díky podpoře z národních programů MPO bylo zregenerováno 530 ha území 

brownfieldů, např. bývalé vojenské letiště Žatec, průmyslový areál Škoda Plzeň  

či bývalý cukrovar Lovosice (kombinovaná podpora). Regenerace dalších lokalit 

byla podpořena programy MMR, pokud se zaměříme na regeneraci bývalých 

vojenských areálů, bylo v letech 2005 – 2008 čerpáno ze státního rozpočtu celkem 

267 785 567,- Kč.  

V minulosti však vznikly i nástroje, jež jsou zaměřeny přímo na řešení 

problematiky brownfieldů, jedná se o již zmíněnou Vyhledávací studii brownfieldů, 

jejímž cílem bylo identifikovat brownfieldů a zjistit současný stav brownfieldů 

v České republice. Studie umožnila získat přehled o struktuře a charakteru českých 

brownfieldů, včetně informací o jejich možném budoucím využití i odhadovaných 

nákladech na regenerace. Na základě Vyhledávací studie bylo v ČR lokalizováno  

2 355 brownfieldových lokalit, které zaujímají rozlohu 10 362 ha s celkovou 

zastavěnou plochou cca 1 465 ha.51 

Přímým nástrojem by se měla stát také Národní strategie regenerace 

brownfieldů, jež byla dne 9. července 2008 vzata na vědomí vládou ČR. Strategie 

uvádí jako svou vizi „celkové ozdravění území, rozšíření nabídky pro podnikatele, 

zlepšení životního prostředí ve všech jeho složkách a dosažení efektivního využití 

dříve zanedbaného území s ohledem na tvorbu kvalitní struktury osídlení a krajiny, 

při respektování kulturně-historických, ekonomických, ekologických a sociálních 

hledisek.“ (CzechInvest, 2007). Cílem, který Strategie sleduje, je „vytvoření 

vhodného prostředí pro rychlou a efektivní realizaci regeneračních projektů  

a prevenci vzniku nových brownfieldů.“  (CzechInvest, 2007). Tento hlavní cíl 

                                                 
50 CZECHINVEST. Historie Programu na podporu rozvoje průmyslových zón [online]. 2007. 
Dostupné z http://www.czechinvest.org/nppz. 
51 CZECHINVEST. Základní statistické výsledky Vyhledávací studie brownfieldů. 2008. Dostupné  
z http://www.czechinvest.org/nsrbf. 
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Strategie je pak rozpracován do dílčích cílů s dělící hranicí v roce 2013, a to cílů 

střednědobých a cílů dlouhodobých. Střednědobé cíle se zaměřují na maximální 

zapojení dostupných evropských zdrojů pro regeneraci brownfieldů v  letech 2007 – 

2013, uvážení možnosti regenerace brownfieldů i pro jiné než průmyslové účely 

(např. občanská vybavenost, zemědělství, bydlení, smíšená městská funkce) a rozvoj 

systému vzdělávání v oblasti regenerace brownfieldů a zajištění profesionálního 

přístupu veřejné správy k této problematice. V kontextu dlouhodobém se hovoří  

o prevenci vzniku brownfieldů, snížení počtu brownfieldů a záborů zemědělské půdy 

pro novou výstavbu v souladu s principy udržitelného rozvoje, zlepšení kvality 

urbanizovaného prostředí a socioekonomickém rozvoji dotčených regionů  

nebo cíleném a efektivním využívání veřejných prostředků pro podporu regenerace 

brownfieldů tam, kde je veřejný zásah nezbytný a odůvodnitelný. Tento nástroj 

doposud nevedl k žádným konkrétním efektům, jedná se o nástroj dlouhodobého 

charakteru, který se pokouší stanovit metody či postupy, prostřednictvím kterých  

by mělo být dosaženo cíle regenerace projektů a prevenci vzniku nových 

brownfieldů.52 

Nástrojem informačním či poskytujícím službu je Národní databáze 

brownfieldů, jejímž cílem je shromáždit zdrojová data o brownfieldech. Databáze je 

zčásti zveřejněna na webu a zájemci o investici do brownfieldů z ní získávají 

základní údaje, úplná databáze slouží pracovníkům agentury CzechInvest k přípravě 

nabídky pro investory. Poptávka po brownfieldech tvoří ročně cca 9 % z celkové 

poptávky po průmyslových nemovitostech. 

V neposlední řadě vzniklo jako nástroj vzdělávání a konzultace také množství 

publikací, brožur či letáků zabývajících se problematikou brownfieldů. Jejich cílem 

je zvýšit povědomí o brownfieldech a pomáhat s řešením jejich existence. Vydané 

publikace podávají základní informace široké veřejnosti, pomáhají s řešením 

brownfieldových lokalit zástupcům municipalit, či slouží jako studijní materiál  

pro odborníky. 

                                                 
52 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Národní strategie regenerace brownfieldů. Praha, 
2008. 
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5.2.2 Analýza aktérů 

Investice do regenerace brownfieldů v dnešní době bohužel v České republice 

nestojí v popředí zájmu soukromého sektoru. Děje se tak díky vysokým nákladům  

a rizikům, které jsou s těmito typy projektů spojeny, především však z důvodu velmi 

vysoké výsledné ceny nemovitosti. V případě potřeby se tedy musí ujmout fáze 

proto-developmentu, případně celého procesu regenerace, veřejný sektor sám  

nebo zajistit financování nákladové mezery projektu, tak, aby byl projekt komerčně 

životaschopný. Je tedy žádoucí, aby do procesu regenerace brownfieldů byly 

zainteresovány veřejné instituce na všech vládních úrovních – obecní, regionální  

i státní.  

Problematika regenerací brownfieldů v České republice je v gesci 

Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), jež tuto svou činnost zajišťuje 

prostřednictvím Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, které byla 

přidělena pozice Národní koordinační jednotky (NKJ)53. MPO je orgánem, jež má 

velkou politickou moc na poli regenerací brownfieldů, stejně tak je institucí,  

jež přísluší uvolnit nejvíce finančních prostředků. Ministerstvo zadalo agentuře 

CzechInvest vypracovat Národní strategii regenerace brownfieldů, neboť řešení 

stávající situace brownfieldů je prioritou právě MPO. „Agentura pro podporu 

podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená MPO, 

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. 

CzechInvest zastřešuje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském 

průmyslu, a to jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu, propaguje Českou 

republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic, je 

výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční 

pobídky, a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských 

řetězců nadnárodních společností.“ (CzechInvest, 2009) Jakožto výhradní 

administrátor programů OPPI a investičních pobídek disponuje poměrně velkou mocí 
                                                 
53 Úloha Národní koordinační jednotky je předkládat meziresortní komisi projekty pro podporu  
z Národního programu podpory regenerace brownfieldů; spravovat Národní databázi brownfieldů; 
konzultovat možnosti financování alternativními zdroji; vyhledávat možné investory/partnery; 
administrovat dotační programy podporující regeneraci brownfieldů (OPPI, svěřené národní 
programy); prezentovat dotační možnosti pro regeneraci brownfieldů; doporučovat potenciálním 
žadatelům vhodný operační program. 
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při financování projektů regenerací. Stejně tak jako zájem MPO je zájem agentury 

CzechInvest motivován vizí celkového zlepšení podnikatelského prostředí v České 

republice, přílivem zahraničních investic a vytvořením nových pracovních míst.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu musí svou činnost koordinovat 

prostřednictvím Meziresortní komise54 s ostatními zainteresovanými ministerstvy,  

a to s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a Ministerstvem financí (MF), 

případně Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Všechna tato ministerstva mají 

moc vyjádřit se k jednotlivým projektům regenerace, stejně tak disponují finančními 

prostředky, jež mohou být k řešení existence brownfieldů využity. MŽP a MMR 

projevila zájem o řešení problematiky brownfieldů, neboť cílem MŽP je odstranit 

znečištění, jež se v brownfieldových lokalitách vyskytuje a MMR chápe brownfieldy 

jako faktory bránící místnímu rozvoji. MF je pak k regeneracím skeptičtější,  

neboť řešení brownfieldů chápe jako nemalý výdaj ze státního rozpočtu.  

Vzhledem k tomu, že problematika brownfieldů je mezioborová, 

zúčastněnými subjekty na státní úrovni musí být také Ministerstvo zemědělství, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstvo obrany, 

Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), 

Ministerstvo kultury, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo vnitra. Také tato 

ministerstva mohou uvolnit finanční zdroje na projekty regenerací, jejich motivace 

však není tolik výrazná. MPSV chápe, že brownfieldy mají negativní dopady  

v sociální oblasti, pro Ministerstvo kultury je otázka brownfieldů sporná, neboť 

některé brownfieldy mohou být chráněny jakožto kulturní památka, pro Ministerstvo 

vnitra znamená ucelená strategie brownfieldů zásah do legislativy. Ostatní zmíněná 

ministerstva se doposud k současné situaci brownfieldů  veřejně nevyjadřují.  

Na centrální úroveň řadíme také celostátní instituce s regionální působností 

jako příspěvkové organizace zřízené ministerstvy nebo jiné specifické instituce. 

Kromě již zmíněného CzechInvestu se jedná o Centrum pro regionální rozvoj České 

republiky (CRR ČR) nebo Státní fond životního prostředí České republiky. CRR ČR 

je státní příspěvková organizace, založená MMR, která již od roku 1997 aktivně 

podporuje regionální politiku vlády ČR. Informace a služby, které CRR ČR 

poskytuje, jsou určeny jak odborníkům, zástupcům státní správy a samosprávy,  

                                                 
54 Úloha Meziresortní komise spočívá v hodnocení projektů z Národního programu podpory 
regenerace brownfieldů; případně navrhování míry podpory pro regeneraci brownfieldů  
do (jednotlivých) výzev relevantních programů EU fondů. 



 67 

tak i široké veřejnosti. CRR ČR disponuje dlouhodobou zkušeností s realizací 

projektů podporovaných EU (zejména Phare – přeshraniční spolupráce), vlastním 

řídícíma organizačním systémem a vybudovanou sítí poboček po celé ČR. Státní 

fond životního prostředí České republiky je významným finančním zdrojem  

pro podporu realizace opatření k ochraně a zlepšování stavu životního prostředí  

v jeho jednotlivých složkách. Je jedním ze základních ekonomických nástrojů  

k plnění závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního 

prostředí, členství v EU a k uskutečňování Státní politiky životního prostředí. 

Správcem fondu je MŽP. Obě tyto instituce mají velký zájem na řešení situace 

brownfieldů, jejich moc má však váhu středního charakteru. 

Na regionální úrovni je nutné zapojit především krajské úřady a regionální 

rozvojové agentury, na úrovni místní pak musí působit zejména jednotlivá města, 

obce a jejich svazky, jež mají v oblasti regenerace brownfieldů nezastupitelnou roli. 

Regionální instituce disponují finančními prostředky použitelnými k regeneraci 

brownfieldů, jejich zájmem je řešit existenci brownfieldů na vlastním území. 

Nesmí být opomenuty ani subjekty sektoru soukromého jako jsou odborné 

poradenské společnosti, developerské firmy, realitní kanceláře, zpracovatelé územně 

plánovacích dokumentací, projektanti, dodavatelské firmy či bankovní instituce  

a finanční fondy. Developerské a realitní firmy by měly obcím pomoci  

s vyjasňováním hodnot a majetkoprávních vztahů jak v celém rozvojovém území,  

tak pro jednotlivé brownfieldy, odborné poradenské firmy by měly městům pomoci  

s přípravou širších rozvojových programů a krátkodobých, střednědobých  

a dlouhodobých rozvojových strategií. Tyto organizace fungují na bázi generování 

zisku, jejich motivace řešit situace je tedy tímto limitující, brownfieldy však chápou 

jako příležitost. 

Při regeneraci je pak nutné využít také odborné podpory nejrůznějších 

neziskových organizací, zainteresovaných do této problematiky. Neziskové 

organizace zde mohou využít své politické moci a fungovat jako iniciátor řešení 

situace brownfieldových lokalit. 

Zprostředkovaně mohou při řešení situace napomoci také školy a univerzity, 

jež by mohly sloužit jako zdroj vzdělání v oblasti brownfieldů i oblastí  

pro regeneraci brownfieldů nezbytných. Stejně tak média, jež v současné době 

disponují velkým vlivem. 
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Musí se zajistit spolupráce horizontální, tedy koordinace aktivit  

mezi jednotlivými ministerstvy, i spolupráce vertikální - státní úroveň versus kraje  

a města. Je třeba také dosáhnout spolupráce a efektivního předávání informací  

mezi jednotlivými institucemi a odděleními těchto institucí.  

Matice analýzy aktérů je uvedena v příloze č. 4. 
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5.2.3 Příklady regenerovaných brownfieldů v ČR 

5.2.3.1 Palladium Praha 

Historie 

Obchodně – administrativní Palladium vyrostlo na více než 13 hektarovém 

pozemku, vymezeném ulicemi Na Poříčí, Truhlářská a náměstí Republiky, na místě 

bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad. Vlastníkem pozemku byla od 80. let 18. století 

armáda, ta zde vybudovala rozsáhlý kasárenský komplex a prostorné stáje.  

(V kasárnách sloužila nejedna známá osobnost českého národa, za zmínku stojí Josef 

Kajetán Tyl, který zde napsal slova k písni, která se následně stala státní hymnou.) 

Vojsko vlastnilo kasárny Jiřího z Poděbrad po dobu dvou století až do roku 1996,  

ve druhé polovině 20. století již však objekt nebyl využíván a celý komplex značně 

zchátral. Teprve v roce 1996 rozhodlo Ministerstvo obrany o jeho vhodnějším 

využití a vypsalo tendr na prodej objektu, jeho rekonstrukci a dostavbu. 55 

 

Obr. 3: Kasárna Jiřího z Poděbrad  

   
Zdroj: Archeologický výzkum Praha – náměstí Republiky, dostupné z: http://www.namrepubliky.cz/   

                                                 
55 CREST COMMUNICATIONS A.S. TISKOVÉ INFORMACE k otevření multifunkčního komplexu 
PALLADIUM [online]. 2007. Dostupné z: http://www.crestcom.sk/tiskove_stredisko/presscenter.php. 
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Obr. 4: Budova jízdárny                 Obr. 5: Interiér jízdárny  

   
Zdroj: Archeologický výzkum Praha – náměstí Republiky, dostupné z: http://www.namrepubliky.cz/   

 

Přestavba 

Výstavba komerčního centra byla zahájena v létě roku 2005, po ukončení 

archeologického výzkumu, na němž se podílely společnosti Archaia o. s., Archaia 

Praha o. p. s., Archaia Brno o. p. s. a Národní památkový ústav, ú. o. p. Praha.56 

Projekt regenerace zahrnoval kromě bývalého vojenského areálu s dominantní 

budovou kasáren Jiřího z Poděbrad i přístupové a příjezdové komunikace  

v podzemní úrovni samotného náměstí Republiky a ulic Revoluční a Truhlářské.  

Na koncepci designu budovy spolupracovalo české studio SIAL s americkými Bose 

International, generálním projektantem stavby je německá společnost Architekten 

Ingenieure PSP Generalplaner. Design interiérů a environmentální grafiku připravila 

londýnská společnost RTKL-UK, pod designem průčelí obchodů je podepsáno 

pražské studio SH Architects. Na projektu spolupracovala také řada tuzemských 

společností specializujících se na dopravní řešení, na požární a bezpečnostní aspekty 

stavby, infrastrukturu, úpravy v metru a další aspekty stavby. V květnu 2001 prošel 

projekt úspěšně procesem posuzování vlivů na životní prostředí EIA, územní 

rozhodnutí na stavbu bylo vydáno v prosinci 2002. Stavební povolení, jehož základní 

podmínkou bylo ve vztahu ke konstrukci objektu kasáren zachování průčelí budovy 

na Náměstí Republiky, bylo vydáno v lednu 2005. V návaznosti na jmenování 

generálního dodavatele byla v květnu 2005 zahájena stavba. Výsledné 

architektonické řešení Palladia spojuje zrekonstruované historické budovy kasáren 

Jiřího z Poděbrad a jízdárny s novostavbou kancelářských prostor, jejíž součástí jsou 
                                                 
56 Nejvýznamnější nálezy (např. patka románského sloupu) jsou zachovány na místě a jsou vystaveny 
pro veřejnost přímo v interiérech komplexu. Další cenné nálezy jsou vystaveny v muzeích a uloženy 
v depozitářích. 
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krytá atria. Barva fasády průčelí připomíná někdejší barevnost této stavby, na fasádu 

se také vrátily historizující prvky. 57 

 

Financování 

Vítězem tendru se stala developerská společnost European Property 

Development (EPD) založená v roce 1990, která je součástí skupiny European 

Property Group (EPG), a zaměřuje se na development v centrech měst, jež je citlivě 

začleněn do okolního prostředí. Investorem byla společnost Euro-Property Fund, 

s.r.o. (EPF s r.o.). Bývalá kasárna Jiřího z Poděbrad získala EPD v roce 1994  

od Ministerstva obrany za 911 milionů korun. Celkové financování ve výši 7,5 

miliardy korun zajišťovala EPG (matka EPD) jednak ze zdrojů vlastních, jednak 

úvěrem, který poskytla banka Bank Austria Creditanstalt AG/HVB Czech Republic, 

a.s. Úvěrové financování představuje zhruba tři čtvrtiny celkové investice.  

„Co se týče zdrojů vlastních, investory s majoritními podíly jsou Evropská banka  

pro obnovu a rozvoj (EBRD) a rakouská investiční skupina Immoeast AG. Investice 

EBRD do projektu Palladium je v tuzemských podmínkách velmi ojedinělá a svědčí 

o zájmu, s jakým tato instituce k projektu Palladium přistupuje,“ doplňuje Veronika 

Kozová, marketingová ředitelka EPD.58 Dnem otevření Palladia se hlavním 

akcionářem společnosti EPF s r.o., a tedy i vlastníkem nemovitosti, stala německá 

společnost Hannover Leasing GmbH & Co., od EPD Palladium koupila za více  

než 500 milionů eur. 

 

Současnost 

Palladium bylo slavnostně otevřeno pro veřejnost 25. října 2007. Moderní 

nákupní centrum se rozkládá na ploše 115 000 m2 a poskytuje 39 000 m2 obchodních 

prostor (170 obchodů a 30 restaurací), 19 500 m2 kanceláří a největší podzemní 

parkování v centru Prahy s celkem 900 parkovacími místy.59 Komplex tvoří šest 

nadzemních a pět podzemních podlaží. Maloobchodu, zábavě a prostorám veřejného 

stravování jsou věnovány dvě podzemní podlaží, přízemí a dvě nadzemní podlaží. 

                                                 
57 CREST COMMUNICATIONS A.S. TISKOVÉ INFORMACE k otevření multifunkčního komplexu 
PALLADIUM [online]. 2007. Dostupné z: http://www.crestcom.sk/tiskove_stredisko/presscenter.php. 
58 HLINKA, J. Platina už není v módě &#8211; nastupuje Palladium. Stavební fórum [online]. 2004. 
Dostupné z: http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/4943/platina-uz-neni-v-mode-8211-nastupuje-
palladium/. 
59 EUROPEAN PROPERTY DEVELOPMENT SPOL. S R.O. Palladium [online]. 2010. Dostupné  
z: http://www.epd.cz/en/completed-and-new-projects/palladium. 
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Obchody zejména s módou a potravinami doplňují provozovny služeb,  

jako například banka, dětské hřiště, kosmetika, kadeřnictví, balící služba, čistírna 

oděvů či opravna obuvi. Třetí až páté nadzemní patro je určeno kancelářím, hlavními 

nájemci kancelářských prostor jsou společnosti CB Richard Ellis, Gleiss Lutz, 

Boehringer Ingelheim, Egon Zehnder Management Consult, Advent International, 

Nörr Stiefenhofer Lutz, GES Group, A Consult, Eiffel Optic a Apotex.  

 

Obr. 6: Palladium – pohled z náměstí Republiky         

Zdroj: EUROPEAN PROPERTY DEVELOPMENT spol. s r.o., dostupné  
z: http://www.epd.cz/en/completed-and-new-projects/palladium. 
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Obr. 7: Palladium – pohled z ulice Na Poříčí 

 

 

Obr. 8: Palladium – pohled z ulice Na Poříčí noc    Obr. 9: Palladium - interiér 

   

Zdroj: EUROPEAN PROPERTY DEVELOPMENT spol. s r.o., dostupné  
z: http://www.epd.cz/en/completed-and-new-projects/palladium. 
 

Budova Palladia, jež tvoří významnou a nepřehlédnutelnou dominantou 

centra města, získala řadu ocenění. V roce 2006 získala Zvláštní ocenění v kategorii 

Brownfield roku v soutěži Podnikatelská nemovitost roku 2006 každoročně pořádané 

agenturou CzechInvest. V roce 2007 vyhrála v soutěži Construction Journal Awards 

2007, CiJ Awards, Praha 1. místo v kategorii Best Shopping Center Developement  

a 1. místo v kategorii Best Overall Developement, získala také zvláštní ocenění 

v soutěži Central and Eastern European Real Estate Quality Awards v Polsku  

a 1. cenu v kategorii Detail v soutěži Nejlepší z realit 2007, Best of Realty, Praha. 
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V roce 2009 pak byla oceněna týdeníkem The Prague Post - Best of Prague Shopping 

Center 2009.60 

 

Tab. 2: Souhrnná tabulka - Palladium 

Nemovitost Palladium 
Kraj Hl. m. Praha 
Lokalita Náměstí Republiky, Praha 1 
Plocha (m2) 130 000 
Původní využití armádní objekt 
Současné využití obchodně - administrativní centrum 

Typ investice soukromá 
Investor Euro-Property Fund, s.r.o. (EPF) 

Investice 

Výše investice (mil. Kč) 7 500 
Ekologická zátěž ne 
Infrastruktura plně vybaveno 
Zahájení regenerace 2005 
Dokončení regenerace 2007 

 

                                                 
60 PALLADIUM [online], 2009. Dostupné z http://new.palladiumpraha.cz/.    
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5.2.3.2 Strategická průmyslová zóna Triangle 

Historie 

Strategická průmyslová zóna (SPZ) Triangle o celkové rozloze 365 ha  

se rozkládá na území bývalého vojenského letiště na pomezí okresů Most, Louny, 

Chomutov a Žatec. Původní vojenské letiště Žatec sloužilo letectvu od 30. let 

minulého století, po roce 1989 však letiště postupně ztrácelo na vojenském významu 

a zejména po odletu nadzvukových stíhačů MIG 29 prakticky ztratilo význam. 

Provoz vojenského letiště, byl ukončen v roce 1992, území pak bylo řadu let 

nevyužívané, areál postupně chátral. Finanční prostředky státního rozpočtu  

a organizačních složek Ministerstva obrany České republiky postačovaly pouze 

k základní údržbě a ostraze, a areál postupně chátral. Docházelo nejen k devastaci 

areálu vlivem času a klimatu, ale také k újmě na majetku v podobě krádeží 

demontovatelných částí budov, konstrukcí či železniční vlečky. V roce 1997 Armáda 

České republiky rozhodla o trvalém uvolnění areálu letiště mimo resort obrany. 

Území bývalého letiště Žatec bylo identifikováno jako jediná rozvojová plocha  

v Severozápadních Čechách vyhovující požadavkům na vybudování strategické 

průmyslové zóny.61 Dne 24. dubna 2002 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

záměr nabytí areálu bývalého vojenského letiště Žatec do majetku Ústeckého kraje 

formou bezúplatného převodu ve věci veřejného zájmu pro vybudování strategické 

průmyslové zóny. Po majetkoprávním vypořádání, v němž byli identifikováni  

také další vlastníci pozemků v areálu, včetně Římskokatolické církve, došlo  

ke změně územních plánů dotčených obcí a byla zahájena příprava průmyslové 

zóny.62  

 

                                                 
61 Vyplývá z Vyhledávací studie na vytipování strategických zón v Severozápadních Čechách, 
zpracovaná agenturou CzechInvest v návaznosti na usnesení vlády č. 708 ze dne 29. května 2001. 
62 ÚSTECKÝ KRAJ. Průmyslová zóna Tringle. 2008. 
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Obr. 10: Bývalé vojenské letiště 

 
Zdroj: Archiv krajského úřadu Ústeckého kraje, Průmyslová zóna Triangle 

 

Přestavba 

Po změně územních plánů bylo rozhodnuto o zrušení vzletové a přistávací 

dráhy včetně jejích ochranných pásem a byla vypracována studie technické 

proveditelnosti obsahující výstavbu přístupových komunikací a inženýrských sítí  

k hranici pozemků průmyslové zóny. Samotná proměna letiště začala v roce 2002 

zadáním analýzy ekologických zátěží. Na území byla identifikována významná 

ekologická zátěž v důsledku ekologické havárie způsobené činností letectva v 80. 

letech. Tato kontaminace byla již v minulosti postupně likvidována armádou,  

z důvodu nedostatku finančních prostředků však byly likvidační práce pozastaveny  

a přešlo se k opatřením, jež pouze bránila rozšiřování zátěže na okolní pozemky. 

V průběhu let 2003 a 2004 byly v prostoru letiště provedeny demolice nepotřebných 

objektů a zahájeny sanace kontaminované zeminy a podzemních vod, v září 2006 

pak byly zahájeny práce na vybudování inženýrských sítí a dopravní infrastruktury. 

V rámci inženýrských sítí bylo vybudováno 5,7 km potrubí a přípojky zemního 

plynu; vodojem a 8 km okruh kolem zóny na pitnou vodu; 2 vodojemy, tlaková 

stanice a 8 km okruh kolem zóny na užitkovou vodu; spádová splašková kanalizace  

o délce 3 km; a 8 km okruh dešťové kanalizace, pět dešťových nádrží a odvod do řek 

Chomutovka a Ohře. Výstavba dopravní infrastruktury zahrnovala 5,3 km 

komunikace III/2502 včetně mostu přes rychlostní silnici R7 a křižovatky se silnicí 

II/250; výstavbu 1,8 km dlouhého úseku silnice II/607 navazujícího na ŘSD; 



 77 

zkapacitnění komunikace II/250 o délce 2 km včetně přemostění železniční vlečky, 

kruhové křižovatky s III/25021 a přemostění R7; stavbu 5 km silnice III/25021;  

a vybudování účelových komunikací uvnitř průmyslové zóny. V září roku 2009 byly 

dokončeny sanace pozemků, v současné době probíhá post sanační monitoring,  

jež bude ukončen v roce 2013. 

 

Financování 

Regenerace průmyslové zóny byla financována z rozpočtu státu a územního 

rozpočtu kraje Ústí nad Labem. Výše nákladů na kompletní demolici činila 183 mil. 

Kč, náklady na sanaci ekologických zátěží se pohybovaly okolo 250 mil. Kč. 

Celkové náklady na vybudování infrastruktury (včetně prací Ústeckého kraje – 

výkupy apod.) dosáhly částky 1 701,3 mil. Kč. Ze zdrojů Ústeckého kraje bylo 

hrazeno 428,8 mil. Kč, což představuje spoluúčast ve výši 25,2 %, ze zdrojů státu 

bylo hrazeno 1 272,5 mil. Kč, což je 74,8 % podíl na nákladech. 63 

 

Současnost 

Triangle je největší strategickou průmyslovou zónou v České republice, 

celková rozloha včetně infrastruktury a ochranných pásem činí 397,1 ha. Strategická 

průmyslová zóna je určena především investorům, jejichž podnikatelské a investiční 

záměry jsou z oborů zpracovatelského průmyslu strategických služeb  

a technologických center nebo z oblasti výzkumu a vývoje. Se souhlasem Ústeckého 

kraje a MPO lze v zóně umístit i záměry v oblasti logistiky, facility managementu  

či odpadového hospodářství, čerpací stanice pohonných hmot, případně další služby 

plnící funkci obslužnosti pro záměry umístěné v zóně Triangle. Zóna je prioritně 

zaměřena na umísťování velkých investičních záměrů o velikosti řádově 20 - 25 ha, 

celková rozloha pozemků, které je možné obsadit investory, je 284 ha. Veškeré 

inženýrské sítě jsou dotaženy na hranici pozemků, je tedy možné začít s okamžitou 

výstavbou průmyslových hal. V případě výstavby standardních výrobních hal je 

nastěhování investorů reálné v horizontu 12 měsíců od podepsání smlouvy. 

V současnosti je průmyslová zóna obsazena cca z 14%, téměř 50 ha pozemků  

již bylo převedeno na investory, v průmyslové zóně jsou umístěny dvě výrobní haly. 

                                                 
63 Prezentace Ing. Jana Sixty, CSc., vedoucího Odboru podpory průmyslu a podnikání Ústeckého 
kraje, 2010. 
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Stojí zde bývalá hala japonské společnosti Hitachi Home Electronics, výrobce 

plazmových televizorů, která z důvodů propadu odbytu výrobků svoji výrobu 

v březnu roku 2009 ukončila, tuto halu o celkové velikosti 37 000 m2 z části využívá 

společnost Panasonic AVC Networks Czech, producent televizorů s plochou 

obrazovkou. Druhou stojící halou je závod japonské společnosti IPS Alpha 

Technology Europe, výrobce LCD displejů, která do zóny přišla v březnu roku 2007 

jako subdodavatel společnosti Hitachi. Společnost IPS Alpha Technology Europe 

vytvořila okolo 2 000 pracovní míst, ve výrobním závodě Panasonic je zaměstnáno 

asi 300 lidí, finální počet vytvořených pracovních míst dle Ústeckého kraje by měl 

dosáhnout 15 - 20 000.  

 

Obr. 11: SPZ Triangle – pohled z jihu              Obr. 12: SPZ Triangle – pohled ze severozápadu 

  

 

Obr. 13: Závod IPS Alpha, v pozadí hala Hitachi      Obr. 14: SPZ Triangle – komunikace R7, II/250 

  

Zdroj: Krajský úřad Ústeckého kraje, průmyslová zóna Triangle, dostupné z: http://www.triangle-
city.cz/photos-cz.php  
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Obr. 15: SPZ Triangle – celkový pohled  

 

Zdroj: Krajský úřad Ústeckého kraje, průmyslová zóna Triangle, dostupné z: http://www.triangle-

city.cz/photos-cz.php  

 

SPZ Triangle nabízí investorům rovinný charakter území, výhodnou 

strategickou polohu poblíž hranic s Německem, dobré dopravní napojení na stávající 

silniční síť I. třídy a vzdálenost od budované dálnice D8 pouhých 40 km, blízkost 

větších sídel ve spádové oblasti, dobrou kvalifikační úroveň pracovní síly vzhledem 

k průmyslové tradici regionu či existenci státního systému investičních pobídek  

v této oblasti. 

Jakožto unikátní projekt regenerace rozsáhlého území, jež v České republice 

dosud nemá obdoby, získala strategická průmyslová zóna Triangle několik ocenění. 

V rámci soutěže Podnikatelská nemovitost roku, kterou každoročně pořádá Agentura 

pro podporu podnikání a investic CzechInvest, získala v roce 2004 titul Brownfield 

roku a v roce 2006 vyhrála první místo v kategorii Průmyslová zóna s největším 

společenským přínosem. V roce 2006 byl také v této soutěži oceněn také Ing. Jan 

Sixta, CSc., akreditovaný manažer průmyslové zóny Triangle, jako Manažer 

průmyslové zóny roku.64 

                                                 
64 KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE. Průmyslová zóna Triangle [online], 2010. dostupné z: 
http://www.triangle-city.cz/general-information-cz.php. 
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Tab. 3: Souhrnná tabulka – SPZ Triangle 

Nemovitost Strategická pr ůmyslová zóna Triangle 
Kraj Ústecký 
Lokalita Žatec, býv. okres Louny 
Plocha (m2) 3 971 000 
Původní využití vojenské letiště 
Současné využití strategická průmyslová zóna 

Typ investice veřejná 
Investor stát + kraj Ústí nad Labem 

Investice 

Výše investice (mil. Kč) 2 134,3 
Ekologická zátěž ano 
Infrastruktura plně vybaveno 
Zahájení regenerace 2002 
Dokončení regenerace 2007 
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5.2.3.3 Průmyslová zóna Třinec - Baliny 

Historie 

Průmyslová zóna Třinec - Baliny vznikla na více než 20 ha pozemků  

ve vlastnictví společnosti Třinecké železárny, jež patří k průmyslovým podnikům  

s nejdelší tradicí hutní výroby v České republice. Třinecké železárny v minulosti 

zaměstnávaly okolo 5 000 zaměstnanců a produkovaly zvláště kolejnice, válcovaný 

drát, polotovary, širokou ocel a betonářskou ocel, v souvislosti s restrukturalizací 

průmyslu však došlo k masivnímu omezení výroby. Celá lokalita byla v minulosti 

využívána jako sklad sypkých materiálů, vlečka a seřadiště vagónů. Opuštěné 

prostory v bývalém areálu třineckých železáren pak postupem času chátraly.  

Na začátku výstavby průmyslové zóny stály dva motivy: Cílem Třineckých železáren 

bylo řešení důsledků restrukturalizace, racionalizace výroby, redukce počtu 

pracovních míst a budování nových výrobkových řetězců, město Třinec se snažilo  

o celkový rozvoj území, podporu podnikání a snížení míry nezaměstnanosti.  

Obě snahy se spojily v podobě partnerství soukromého a veřejného sektoru,  

díky němuž byla založena průmyslová zóna po nové investory.  

 

Obr. 16: Třinecké železárny 

Zdroj: Prezentace RNDr. Věry Palkovské, starostky města Třince, 2009. 
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Obr. 17: Brownfield Třinec – Baliny 

 

Zdroj: Prezentace Ing. Kateřiny Lorencové, Brownfields Invest Czech 2006 

 

Přestavba 

Výstavba průmyslové zóny zahrnovala přípravu technické infrastruktury,  

a to vybudování přívodu elektrické energie s kapacitou 35 MW, plynového potrubí 

s tlakem 600 kPa a kapacitou 1 500m3/hod., potrubí pitné vody šíře DN 300 mm 

s kapacitou 50m3/hod., potrubí užitkové vody šíře DN 250 mm s kapacitou 

1 500m3/hod., kanalizace a odvodu dešťové vody s kapacitou 1,5m3/s, výstavbu 

čističky odpadních vod a rozvedení telekomunikační sítě. Výstavba zóny byla 

dokončena v červenci roku 2001. Jedná se o 100 % využitý brownfield. V září 2007 

byla zahájena výstavba mimoúrovňového napojení průmyslové zóny. Křižovatka,  

jež završila přípravu průmyslové zóny, byla dokončena v roce 2009, do doby 

výstavby přeložky I/11 pomůže překlenout složitou dopravní situaci směrem  

na Slovensko, způsobenou výstavbou automobilky Hyundai v Nošovicích. Třinecké 

železárny, jež jsou vlastníkem všech pozemků, podepsaly s městem Třinec smlouvu 

o budoucím odkupu v případě zaplnění první fáze zóny pro přípravu druhé fáze. 
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Financování  

Průmyslová zóna byla koncipována jako společný projekt města Třince  

a Třineckých železáren s využitím finanční podpory principu PPP. Vlastníkem zóny, 

investorem a příjemcem státních dotací za finanční účasti Třineckých železáren je 

město Třinec. Počáteční investice vybudování infrastruktury na zóně činila 80,5 mil. 

Kč, řešení dopravní obslužnosti uvnitř zóny v roce 2006 činilo 78 mil. Kč. Výstavba 

mimoúrovňového napojení průmyslové zóny byla za cca 400 mil. Kč. Na zóně sídlí  

6 firem, tyto firmy investovaly do zóny zatím zhruba 1,2 mld. Kč. V současné době 

je tedy celkem proinvestováno cca 1,8 mld. Kč ze strany investorů, ze státních 

dotací, města Třince a Třineckých železáren.65 

 

Současnost 

Průmyslová zóna Třinec - Baliny o celkové rozloze 22 ha je v současnosti 

prosperující a živou průmyslovou zónou. Nedlouho po jejím otevření pro malé  

a střední podnikatele byla zóna plně obsazena. V zóně sídlí sedm společností,  

jež zaměstnávají celkem 800 lidí, jedná se o společnosti Vesuvius Solar Crucible, 

KERN, Třinecké železárny, JAP Trading, ERGON chráněné dílny, BZN,  

jako poslední se v roce 2008 v zóně umístila společnost Matador-DongWon, 

subdodavatel automobilky Hyundai. Průmyslová zóna Baliny investorům nabízí 

výhodnou polohu na hranicích s Polskem a Slovenskem v oblasti s dlouholetou 

průmyslovou tradicí a sousedství silné výrobní společnosti, blízkost automobilky 

Hyundai v Nošovicích, technickou infrastrukturu, dobrou dopravní dostupnost, 

železniční vlečku v místě s připojením na celorepublikovou železniční síť, dostatek 

kvalifikované pracovní síly (bakalářské studium na pobočkách Vysoké školy báňské 

- Technické univerzity a Vysoké školy podnikání otevřených v Třinci), aktivní 

podporu ze strany města i železáren, i atraktivní možnosti rekreace 

v Moravskoslezských Beskydech. Přes dopady ekonomické krize dochází překvapivě 

u většiny firem v průmyslové zóně Baliny k dalším etapám rozvoje spojeným  

s nárůstem pracovních míst. Průmyslová zóna tak zajišťuje rozvoj regionu v podobě 

rozvoje podnikatelských aktivit, přílivu nových investic, řešení nezaměstnanosti  

a rozvoje dopravní infrastruktury.  

                                                 
65 ASOICIACE PRO PODPORU PROJEKTŮ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO 
SEKTORU. Databáze PPP projektů [online], 2010. Dostupné  
z: http://www.asociaceppp.cz/cnt/databaze_ppp_projektu/. 
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Obr. 18: PZ Třinec - Baliny - společnost Vesuvius Solar Crucible 

 

Zdroj: KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Průmyslová zóna Třinec - Baliny 
[online] , 2010. Dostupné z: http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/cz/hlavni-prumyslove-
zony/art_21601/prumyslova-zona-trinec-baliny.aspx. 

 

Obr. 19: PZ Třinec - Baliny 

 

Zdroj: Prezentace RNDr. Věry Palkovské, starostky města Třince, 2009. 
 

 

Průmyslová zóna Třinec - Baliny získala v roce 2006 první místo v kategorii 

Brownfield roku v soutěži Podnikatelská nemovitost roku každoročně pořádané 

agenturou CzechInvest, v roce 2009 pak byla ve stejné soutěži oceněna ve zvláštní 

kategorii Manažer podnikatelské nemovitosti RNDr. Věra Palkovská, starostka města 

Třince, která se průmyslové zóně Třinec Baliny věnuje již deset let.  
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Tab. 4: Souhrnná tabulka – PZ Třinec - Baliny 

Nemovitost Průmyslová zóna T řinec - Baliny 
Kraj Moravskoslezský 
Lokalita Třinec, býv. okres Frýdek-Místek 
Plocha (m2) 200 000 
Původní využití železárny 
Současné využití průmyslová zóna 

Typ investice smíšená - PPP 
Investor město Třince + Třinecké železárny 

Investice 

Výše investice (mil. Kč) 1 800 
Ekologická zátěž ne 
Infrastruktura plně vybaveno 
Zahájení regenerace 2000 
Dokončení regenerace 2001 
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5.3 Koncept politiky 

Při formulaci doporučení pro efektivní podporu vycházející z veřejného 

sektoru se můžeme nechat inspirovat zkušenostmi ze zahraničí. Poučením z 

mezinárodní dobré praxe se nám rýsují nové nástroje, které lze pro regenerační 

projekty využít. 

Pokud bude česká politika brownfieldů čerpat podněty ze zahraničních 

zkušeností, zjistíme, že pozitivní je, existuje-li národní strategie pro regeneraci 

nevyužívaných ploch, jež stanoví priority, organizační schéma i možnosti 

financování. Efektivním se jeví zřízení centrální agentury, jež vystupuje jako národní 

koordinační jednotka. Jedním z úkolů centrální agentury je pak správa databáze 

brownfieldových lokalit, která je taktéž významným nástrojem úspěšné politiky 

regenerací. Základem je pak účelná kategorizace brownfieldů, jež umožní určovat 

priority při řešení projektů regenerací. Funkční je i založení regionálních či místních 

organizací, ať už v podobě pozemkových bank, rozvojových společností  

či nezávislých regeneračních společností, založených pro vykonávání řady 

diferencovaných úkolů.  

Podstatnou roli hraje legislativní úprava v oblasti územního plánování, 

životního prostředí i majetkových vztahů. Pokud neexistují právní regulace, jež jsou 

orientovány přímo na řešení problematiky brownfieldů, je důležité, aby byly úpravy 

podporující regenerace a prevenci vzniku brownfieldů obsaženy v ostatních 

zákonech, ať už se jedná o zákony stavební, na ochranu životního prostředí či zákony 

upravující občanská práva. 

Stejně tak je důležité zavést propracovaný systém financování, například 

formou grantů, finančních dotací či fondu zaměřeného na financování regenerací,  

a propojit soustavu financování ze státních a místních rozpočtů s finančními zdroji 

z Evropské unie. Účinným se také jeví zavedení daňových regulací, které mohou být 

realizovány prostřednictvím daňových úlev při regeneraci brownfieldových lokalit  

či navýšením daní v případě kontaminace ploch a neudržování objektů. 

V zahraničí se velice osvědčily také nejrůznější formy institucionálního 

partnerství a společných inïciativ. 

 



 87 

V současné době však existují také zkušenosti s regenerací brownfieldů 

v českých podmínkách. Předcházející případové studie se zaměřují na regeneraci 

brownfieldů jak z prostředků soukromých, z prostředků veřejných, tak i prostředků 

kombinujících finance soukromého a veřejného sektoru.  

Na případu obchodně-administrativního centra Palladium je zřejmý motiv 

soukromého sektoru maximalizovat zisk. Pro investici byl zvolen brownfield 

nacházející se na lukrativním pozemku v centru hlavního města, tuto strategickou 

pozici by nebylo možno získat bez ochoty investovat do regenerace brownfieldu, 

neboť greenfieldové lokality již v centrální části Prahy nejsou dostupné. V tomto 

případě byl brownfield bez ekologických zátěží, jediným problémem., a tedy 

zdržením, byl nutný archeologický průzkum. Investor byl tedy ochoten použít své 

finanční prostředky na kompletní regeneraci s perspektivou brzké návratnosti. 

Brownfield prošel všemi fázemi regenerace, výsledkem je prosperující nákupní 

centrum.   

Příklad regenerovaného vojenského letiště Žatec je pak ukázkou odvážné 

investice státu. Jeho motivem bylo zvláště vytvoření plochy, na niž je možné umístit 

nové (zvláště strategické) investory, kteří by pro místní ekonomiku znamenali 

vytvoření nových pracovních míst a tedy snížení nezaměstnanosti, příliv financí 

v podobě daní a odvodů a celkový rozvoj území. Cílem bylo také vyřešit problém 

chátrajícího letiště, obě snahy se zde tedy spojily ve vybudování průmyslové zóny. 

Obsahem přípravy bylo zvláště vybudování potřebné technické a dopravní 

infrastruktury, stát tak z hlediska fází regenerace brownfieldů dosáhl úspěšného 

proto-developentu. V současnosti jsou zainvestovány pozemky v centrální části zóny, 

pozemky vedlejší na svou přípravu teprve čekají, vzhledem k neochotě státu uvolnit 

další finanční prostředky, bude výstavba financována z výnosů z prodeje  

již připravených pozemků investorům.  

Na případě průmyslové zóny Třinec - Baliny je popsána spolupráce veřejného 

a soukromého sektoru prostřednictvím PPP, jež se v tomto případě také osvědčila. 

Spojily se zde motiv Třineckých železáren racionalizovat výrobu a snaha města 

Třince o zlepšení místních socioekonomických podmínek. Náplní regenerace zde 

byla demolice stávajících budov a příprava zainvestovaných pozemků pro příchod 

nových investorů. Z pohledu regenerace brownfieldů tak došlo k naplnění celého 

procesu regenerace. Zóna byla na rozdíl od SPZ Triangle otevřena záměrům menšího 
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rozsahu, mohli se zde umístit také menší místní firmy. Důkazem úspěchu je fakt,  

že krátce po dokončení byla zóna plně obsazena investory. 

 

Na základě dosavadních zkušeností je zřejmé, že koncept politiky regenerace 

brownfieldů, jež funguje efektivně, je možno chápat jakou soudržný rámec zahrnující 

aspekty institucionální, finanční a právní, ale i prvky vzdělání. 

5.3.1 Institucionální rámec 

Udržitelný rozvoj lze zajistit pouze v příznivém prostředí, kde je vytvořen 

institucionální rámec, tedy celistvá organizační struktura, v níž probíhá komunikace 

a kvalitní spolupráce mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty, ať už se jedná  

o organizace státní správy, občanského sektoru či sektoru komerčního. Působí zde 

koordinátor na státní úrovni a řada dalších specializovaných institucí a agentur, 

přičemž každá organizace ke své práci přistupuje odpovědně, tak aby jejich činnost 

vedla k naplňování cílů dané politiky. Je zde zaručena subvence institucionální 

formy partnerství a metodika postupů při řízení projektů v partnerství, čímž se rozvíjí 

formy spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem a dochází k zajištění 

kvality a udržitelnosti projektů regenerací.  

5.3.2 Financování regenerací 

V ideálním případě stát přispívá konceptu politiky regenerace brownfieldů 

prostřednictvím propracované soustavy financování, tvorby a realizace národních 

programů na podporu regenerací tak, aby se rozšiřovala možnost čerpání financí  

na oblasti, kde dosud není možné dotace čerpat, a aby se rozšiřoval okruh možných 

příjemců dotací. Systém finanční podpory iniciované vládou je pak koordinován  

se systémem čerpání evropských dotačních prostředků, a tyto zdroje z Evropské unie 

jsou využívány co možná nejefektivněji. S ohledem na počet brownfieldových lokalit 

a omezené množství dostupných finančních zdrojů, jsou brownfieldy regenerovány 

postupně a upřednostňovány různé skupiny dle stavu lokality, nákladnosti 

regenerace, tržního zájmu, stavu ekologické zátěže apod. Je tedy nezbytná existence 

propracovaného modelu kategorizace brownfieldů a systému určování priority 

projektů regenerací v rámci dotačních programů.  
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5.3.3 Legislativní rámec 

V prostředí pro tvorbu politiky regenerací existuje relevantní právní úprava,  

ať už v oblasti územního plánování, stavebního práva, ochrany životního prostředí  

či majetkových práv, která operuje přímo s termínem brownfield a stanovuje 

podmínky pro efektivní realizace regenerací. Je využito všech dostupných právních 

prostředků k odstranění bariér úspěšných regenerací a subvenci subjektů, jež jsou 

ochotni se do procesu regenerace brownfieldů aktivně zapojit. 

5.3.4 Plán vzdělávání 

Jsou zde podporovány také pilotní projekty regenerací a shromažďovány 

příkladů nejlepší praxe i informace o realizovaných projektech různého charakteru, 

jež přispívají k získávání zkušeností v oblasti problematiky brownfieldů. Stejně tak 

jsou zavedeny plány pro osvětu širší veřejnosti, rozvíjeny kompaktní programy 

vzdělávání v oblasti brownfieldů a jejich regenerace a zajištěna informovanost  

o dostupných vzdělávacích programech. 
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6 POLITIKA REGENERACE BROWNFIELDŮ 

6.1 Cíle politiky brownfieldů 

Pro celkové řešení problematiky brownfieldů jsou podstatné dvě věci,  

a to regenerace stávajících brownfieldů a minimalizace vytváření brownfieldů 

nových.  

6.1.1 Regenerace stávajících brownfieldů 

Proces regenerace lze obecně chápat jako provedení sledu úkolů,  

které uvedou brownfield znovu do stavu vhodného k užitečnému a efektivnímu 

využití. Dostupnost brownfieldů by měla omezit nevhodné využití greenfieldů,  

a snížit tak zábory zemědělské půdy, regenerace brownfieldů může také napomoci 

řešení závažných sociálních a ekonomických problémů na místní úrovni. Hlavním 

cílem je tedy vytvoření vhodného prostředí pro udržitelnou realizaci regeneračních 

projektů, je nezbytné vytvořit ucelenou strategii regenerace brownfieldů, jež by 

dokázala naplnit vizi jejich efektivního využití. Zásadní je poskytnout soudržný 

rámec, který umožní řešit široké spektrum problémů, které regeneraci brownfieldů na 

území České republiky zpomalují nebo ji zcela brání. Možnou podporu regenerace 

brownfieldů můžeme rozdělit na podporu institucionální, finanční, legislativní  

a podporu vzdělávání.  

Mezi obecné cíle politiky regenerace brownfieldů tak patří vytvoření 

institucionálního rámce pro regenerace brownfieldů, tedy ustanovení koordinátora  

na národní úrovni (státní agentury), vytvoření národní jednotky regenerace 

(veřejného proto-developera), založení pozemkové banky, zavedení platformy 

spolupráce mezi zainteresovanými ministerstvy a spolupráce s odbornými 

poradenskými společnostmi, a ustanovení efektivní kategorizace pro určování 

priority regenerací.  

Dále pak zajištění účelného čerpání zdrojů ze státního rozpočtu a Evropské 

unie. V rámci podpory ze státního rozpočtu se jedná o zavedení úlevy na dani 

v případě výstavby na brownfieldech, příspěvků na odstranění znečištění, zavedení 

speciálních daní (např. daň z výstavby na greenfieldech, ekologická daň či daň  
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z nemovitostí ležících ladem) a rozšiřování přímé podpory regenerací na oblasti, 

které nejsou podporovány z evropských zdrojů. Podporou ze zdrojů Evropské unie  

se rozumí jednotlivé operační programy, tedy Operační program Podnikání  

a inovace, Operační program Životní prostředí, Operační program Praha 

Konkurenceschopnost, Operační program Doprava, Operační program Vývoj  

a výzkum pro inovace, Integrovaný operační program, regionální operační programy, 

či projekty Jessica a Jaspers. K financování může být využito také partnerství  

ve formě Public Private Partnerships či Joint venture nebo speciální revolvingové 

fondy.  

V rámci legislativy je hlavní zanesení pojmu brownfield do stavebního 

zákona, zjednodušení procesu změn územně plánovací dokumentace, zjednodušení 

povolování staveb a zavedení institutu vyvlastnění.  

Úkolem je také dosáhnou kvalitního vzdělání a osvěty v oblasti brownfieldů, 

tedy rozšířit povědomí o brownfieldech u široké veřejnosti, zavést systematické 

vzdělávání odborníků v podobě vysokoškolských programů či kurzů, vytvořit 

ucelený brownfieldový portál, podpořit pilotní projekty a shromáždit příklady 

nejlepší praxe. 

6.1.2 Prevence vzniku brownfieldů 

Z hlediska prevence vzniku nových brownfieldů je nutné podpořit odvětví, 

která mají tendenci generovat nejvyšší počet brownfieldů o největší rozloze,  

a to zemědělství a průmysl (armádní brownfieldy vznikly po restrukturalizaci 

vojenských činností a v současné době se jejich expanze nepředpokládá). Tato 

odvětví je možné posílit především formou finanční podpory, ať už se jedná  

o finanční podporu ze státního rozpočtu či z fondů Evropské unie. Ze státního 

rozpočtu je důležité využít dotace na vytvoření pracovního místa a úlevy na dani. 

Z fondů Evropské unie je vhodné využít zvláště Operační program Podnikání  

a inovace, konkrétně programů Rozvoj, Nemovitosti, ICT v podnicích, Inovace, 

Spolupráce, Potenciál, Školicí střediska, Eko-energie, Marketing, Prosperita, ICT  

a strategické služby, a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, konkrétně 

Program rozvoje venkova, jež podporuje například restrukturalizaci ovocných sadů 

či včelařství.  
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Celkové řešení 

problematiky existence BF 

 

Snížení počtu BF Prevence vzniku BF 

Po stránce legislativní by bylo možno upravit pojem vlastnického práva 

v občanském zákoníku, kde by kromě práv vlastníka (věc držet, užívat, požívat jeho 

užitky a nakládat s ním) byly definovaly také jeho povinnosti (nemovitost účelně 

spravovat). Účinným by pak mohlo být zavedení jakéhosi institutu sankcí  

pro majitele nemovitostí při neplnění svých povinností při správě majetku.  

Nezbytné je také informovat širokou veřejnost o negativních důsledcích 

existence brownfieldů a zajistit, aby se péče o nemovitosti, ať už podnikatelské  

či občanské vybavenosti, stala samozřejmostí, a to s využitím masových médií  

a publikační činnosti. 

6.1.3 Grafické znázornění konceptu 

Cílem práce je přispět ke stanovení efektivního řešení problematiky 

brownfieldů v České republice. Tento obecný cíl sestává ze dvou konkrétních cílů,  

a to snížení počtu brownfieldů v České republice a prevence vzniku brownfieldů 

nových. 

 

 

Obr. 20: Strom cílů - úvod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovené konkrétní cíle se dále člení na podcíle, jež mají povahu 

konkrétních opatření vedoucích ve svém důsledku k dlouhodobému efektivnímu 

řešení problematiky brownfieldů v České republice. 
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Obr. 21: Strom cílů – Snížení počtu BF 
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Obr. 22: Strom cílů – Prevence vzniku BF 
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6.2 Řešení problematiky brownfieldů 

K zajištění úspěšné regenerace brownfieldů, snížení záborů zemědělské půdy 

a prevence vzniku brownfieldů nových je nezbytné analyzovat stávající nástroje 

regenerace a iniciovat zajištění nových nástrojů, které umožní plnění stanovených 

cílů. Nástroje, či opatření sloužící k realizaci cílů, bychom mohli rozdělit na nástroje 

institucionální, finanční, legislativní a vzdělávání. Prioritou v řešení problematiky 

regenerace brownfieldů je vytvoření funkčního systému financování. Financování,  

ať už z prostředků Evropské unie nebo prostřednictvím příspěvků z prostředků 

národních rozpočtů, má pro regeneraci zásadní význam. Velice důležitý je také faktor 

organizační, neboť bez fungujících subjektů, jež mají zájem na projektech regenerací 

brownfieldů, nebudou finanční ani jiné nástroje účinné. Tyto dva hlavní nástroje 

musí být doplněny také vhodnou legislativou, prostřednictvím které se stanou 

legitimní a díky níž budou moci být uplatněny v praxi. Méně výrazným nástrojem, 

který však slouží efektivitě vynakládaných finančních prostředků, je kategorizace 

brownfieldů, jejich rozlišování na základě rozvojového potenciálu. Podružným 

nástrojem je pak také vzdělávání a osvěta široké veřejnosti. Řešení problematiky 

regenerace brownfieldů však má šanci na úspěch pouze v případě, že budou všechna 

tato opatření konzistentní, provázaná a budou se navzájem doplňovat. 

6.2.1 Vhodná kategorizace 

V řešení musíme začít od správné kategorizace brownfieldů. Je nutné 

důsledně rozlišovat brownfieldy na základě jejich rozvojového potenciálu a určování 

priority. Brownfieldy můžeme členit nejen do kategorií A, B a C (viz výše),  

kdy brownfieldy typu A jsou lokalitami samorozvojovými a jejich podpora spočívá 

pouze v cíleném marketingu, brownfieldy B jsou potenciálně rozvojovými  

a brownfieldy C jsou lokalitami nerozvojovými, u nichž je nutná přímá realizace 

prioritních projektů. Stávající kategorii B můžeme ještě dále rozlišit na brownfieldy 

méně rizikové, u kterých můžeme prostřednictvím obecných nástrojů podpořit jejich 

přesun do kategorie A, a brownfieldy více problematické, jež se neobejdou bez přímé 

podpory s využitím dotací z veřejných rozpočtů. Bez využití klasifikace brownfieldů 

může nastat situace, kdy bude nutné řešit zbylé, nejproblematičtější brownfieldy typu 
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C z veřejných zdrojů, které po roce 2013 nebudou dotovány z evropských 

prostředků. 

6.2.2 Institucionální nástroje 

V rámci zainteresovaných institucí, je hlavní potřebou navázat kvalitní 

partnerství, docílit efektivní spolupráce. Mezi agenturou CzechInvest, jakožto 

národní koordinační jednotkou, a soukromými subjekty by měla fungovat kvalitní 

komunikace. CzechInvest by tak měl jako správce centrální databáze brownfieldů  

a administrátor strukturálních fondů z Evropské unie poskytovat komplexní 

informační službu všem soukromým subjektům zajímajícím se o brownfieldy  

a využít svých pravomocí k co možná nejvyšší podpoře projektů regenerací 

brownfieldů. Koordinátor by měl sladit aktivity státu a místních samospráv, zvláště 

pak v oblasti programů podpory realizovaných jednotlivými institucemi, měl  

by se také podílet na tvorbě a modifikaci příslušné legislativy. Jednou z možných 

funkcí národního koordinátora, či jiných veřejných subjektů, je role veřejného proto-

developera. Problematika brownfieldů, která je výsledkem ekonomických  

a sociálních změn, je problematikou územního rozvoje. Obecné nástroje územního 

plánování nejsou pro vyřešení problému brownfieldů dostatečné, proto je třeba přímé 

podpory, která může mít vedle finanční podpory i podobu realizace projektů  

ve spolupráci soukromého a veřejného sektoru. Je nutné zlepšit spolupráci zvláště  

v případě rozsáhlých a komplikovaných projektů, jejichž záměrem je vybudovat 

celek smíšeného využití a projekt tak nespadá do kompetence jediné instituce. 

Aktivita a spolupráce partnerských složek na všech úrovních při řešení problémů 

brownfieldů je nezbytnou podmínkou úspěšné regenerace.  

6.2.3 Finanční podpora 

Na základě Vyhledávací studie byly pro identifikované brownfieldové 

lokality odhadnuty náklady na regeneraci ve výši cca 200 mld. Kč. Vzhledem k výši 

této částky bude pro zajištění financování nákladů regenerace nutné využít všech 

možných a dostupných zdrojů, ať už hovoříme o dotacích z fondů EU, rozpočtových 

dotacích, dluhovém financování či zdrojích soukromých. V rámci prevence vzniku 
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nových brownfieldů je nutné finančně podpořit odvětví, jež jsou potencionálním 

producentem brownfieldů, a to zvláště průmysl a zemědělství.  

Faktem zůstává, že základními zdroji financování projektů regenerace 

brownfieldů jsou zdroje soukromé v podobě investic developerů, ty je ale třeba 

motivovat vzhledem k charakteru těchto projektů další podporou. Primární zdroj 

financování programů této podpory představují v podmínkách České republiky fondy 

EU, tedy Operační program Podnikání a inovace, Operační program Životní 

prostředí, Operační program Praha Konkurenceschopnost, Integrovaný operační 

program a všech sedm regionálních operačních programů. Evropské dotační 

prostředky by měly být využívány efektivně a koordinovaně, pro maximální využití 

evropských dotačních prostředků by měly být programy a výzvy upravovány tak,  

aby se rozšiřovala možnost čerpání prostředků na oblasti, kde dosud není možné 

dotace čerpat, a aby se rozšiřoval se okruh možných příjemců dotací. V rámci 

Operačního programu podnikání a inovace lze využít zejména program Nemovitosti. 

Kromě rozvoje podnikatelských nemovitostí a infrastruktury má za cíl regenerace 

brownfieldů pro podnikání. Operační program životní prostředí je využitelný 

zejména pro odstraňování ekologických škod a v malé míře i pro regenerace 

brownfieldů bez dalšího rozvoje (přetvoření na greenfield, zalesnění apod.). 

Operační program Praha Konkurenceschopnost se zabývá podporou investičních 

projektů zaměřených především na podporu veřejné dopravy a dopravní dostupnosti 

v Praze, podporu inovací, informačních a komunikačních technologií, podnikání  

a zlepšování životního prostředí v Praze. Program rozvoje venkova zahrnuje 

programy orientované na rozvoj zemědělských aktivit i programy na zlepšování 

životního prostředí, podporu rozvoje venkova, diverzifikaci ekonomických aktivit  

na venkově a podporu malých obcí. Lze zde tedy využít kupříkladu dotace  

na modernizace zemědělských podniků, kde lze poskytnout podporu na investice  

do zemědělských staveb, ať už rekonstrukce či výstavba nových staveb – 

upřednostňováno však je využití brownfieldů. Z regionálních operačních programů 

lze čerpat podporu pro regenerace brownfieldů v oblastech věnovaných rozvoji měst, 

podnikání, venkova a cestovního ruchu. Jednotlivé oblasti podpory umožňují 

regeneraci a obnovu stávajících nevyužitých nemovitostí a ploch. Další možnosti 

nabízejí také Operační programy Přeshraniční spolupráce nebo Operační program 

Meziregionální spolupráce. Ty sice nejsou primárně zaměřeny na řešení 

problematiky brownfieldů, ale za určitých podmínek je možné z nich regenerační 
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projekty financovat.66 Dalším nástrojem podporovaným Evropskou komisí, 

Evropskou investiční bankou a Radou Evropy, jež je možno využít pro financování 

regenerací brownfieldů jsou již zmíněné iniciativy Jessica a Jaspers. Prevenci vzniku 

brownfieldů lze pak podpořit z fondů evropské unie prostřednictvím podpory 

průmyslových a zemědělských podniků. Je možné využít všech jedenácti programů 

Operačního programu Podnikání a inovace, a to programů Rozvoj, Nemovitosti, ICT 

v podnicích, Inovace, Spolupráce, Potenciál, Školicí střediska, Eko-energie, 

Marketing, Prosperita a ICT a strategické služby, dále pak finanční prostředky  

z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, ze kterého jsou  

v ČR hrazeny projekty předložené do Programu rozvoje venkova ČR. 

Druhým možným zdrojem financování jsou rozpočtové dotace. Financování 

národních programů pro regeneraci brownfieldů je v současné době zajišťováno 

ministerstvy průmyslu a obchodu, životního prostředí, financí a ministerstvem  

pro místní rozvoj. Financování regenerace brownfieldů z prostředků státního 

rozpočtu má svá pozitiva, ale i negativa. Pozitivně může působit fakt, že jde  

o vyzkoušený a zaběhnutý systém, jasně daná pravidla posuzování projektů, 

zaměřenost podpory na určité typy projektů nebo možnost proplácení faktury 

vystavené dodavatelem (zhotovitelem) regenerace. Proti nim stojí negativní aspekty 

jako limitované možnosti státního rozpočtu a krácení rozpočtu, ztíženou možnost 

podporovat komplexní projekty či roztříštěnost podpor (každý resort podporuje 

pouze určitý segment projektů podle své kompetence). Stát by mohl soukromé 

investory motivovat k regenerování brownfieldů také intervencemi v podobě úhrady 

nákladů na pořízení územně plánovací dokumentace z veřejných rozpočtů v případě 

využití brownfieldových lokalit nebo zablokováním dotací z veřejných rozpočtů  

na záměry mimo tyto lokality. (Tento nástroj zabrání zastavování greenfieldů,  

tím však i zbrzdí příliv investorů přispívajících k rozvoji území.) V rámci prevence 

vzniku brownfieldů je pak nutné podporovat stávající výrobní podniky poskytováním 

investičních pobídek, ať už v podobě dotací na vytvořená pracovní místa, přímých 

                                                 
66 Všechny výše uvedené programy obsahují oblasti podpory, které jsou více či méně zaměřeny  
na regeneraci brownfieldů. Operační programy jsou rozděleny na prioritní osy, v rámci prioritních os 
se dělí na oblasti podpory a jednotlivé oblasti podpory ještě obsahují konkrétní podporované aktivity. 
Evropské fondy, resp. operační programy, představují pouze finanční a institucionální rámec pro 
realizaci konkrétních záměrů, které však vždy musí splňovat stanovená kriteria. Konkrétní podmínky 
pro čerpání finančních prostředků jsou předmětem úpravy v programových dokumentech nebo 
výzvách k předkládání projektových záměrů. Náklady na ně jsou hrazeny z fondů z Evropské unie  
a kofinancovány z veřejných zdrojů České republiky. 
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finančních dotací, či jinou formou. Jedině prosperující společnosti budou využívat 

své nemovitosti, nebudou omezovat svou výrobu, a vytvářet tím nové brownfieldy 

V úvahu lze brát také dluhové financování, čili financování ze soukromých 

zdrojů v podobě úvěrů od bank a finančních institucí. K financování developerských 

projektů lze v České republice takto využít stavebních nebo dlouhodobých úvěrů 

poskytovaných obchodními bankami, spořitelnami, pojišťovnami či penzijními 

fondy. V některých případech může vlastník projektu získat financování  

od mezinárodních finančních institucí jako Evropská investiční banka (EIB)  

nebo Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), které mohou nabídnout úvěry  

za výhodnějších podmínek, nebo od komerčních bank působících v České republice.  

Jednou z možností je využití konceptu partnerství veřejného a soukromého 

sektoru (PPP), jak naznačují zahraniční zkušenosti zejména z Velké Británie, je 

využít jej i pro účely regenerace brownfieldů, na kterých se určitým způsobem bude 

podílet veřejný sektor. Z hlediska druhu PPP je použití smluvního principu PPP  

pro financování územního rozvoje sporné, neboť v územním rozvoji se jedná  

o projekty, kde není možné se opírat o přesné vyčíslení nákladů a zisků, výsledný 

projekt totiž není pevně definován a může se vyvíjet. Na přesnosti a jistotě, že by 

veřejný sektor stejnou akci v rámci vlastní organizace nepořídil levněji, princip PPP 

funguje, PPP je tedy pro regenerace vhodnější rozvíjet v oblasti institucionální.  

Ze zahraničních zkušeností i modelového případu Třinec - Baliny vyplývá, že použití 

spolupráce na bázi PPP pro potřeby regenerace je úspěšné a efektivní. 

Zvláštní kategorií finančních nástrojů, kterými lze podpořit účinnou 

regeneraci brownfieldů, jsou vhodně zvolené fiskální nástroje. Kromě výše 

uvedených výdajů ze státního rozpočtu lze využít fiskální nástroje v podobě daní,  

jež můžeme rozdělit na motivační a restriktivní. Cílem motivačních nástrojů je 

pozitivně motivovat soukromý sektor k procesu regenerace brownfieldů a učinit 

regenerační projekty komerčně atraktivnějšími, patří sem například úlevy na daních 

(např. DPH), daňové prázdniny nebo snížení daně z převodu nemovitostí. Toto  

však vyžaduje změny v daňovém systému. Restriktivní fiskální nástroje,  

které využívá veřejný sektor, mají za cíl předcházet vzniku nových brownfieldových 

lokalit. Stát může nepřímo podpořit regeneraci zavedením speciálních daní, a to daně 

z výstavby na greenfieldech, ekologické daně či daně z nemovitostí ležících ladem, 

což se využívá např. ve Velké Británii a Francii. Nástrojem řešení by mohly být  



 100 

i zvýšené odpisy za dekontaminační či demoliční a jiné práce v rámci proto-

developmentu.  

Má-li být proces regenerace brownfieldů úspěšný, musí dojít ke stabilizaci 

všech možných zdrojů financování. Z toho vyplývá také potřeba maximálního 

možného čerpání prostředků z evropských fondů, což není vždy jednoduché. Jedním 

z hlavních úkolů tedy zůstává zajistit, aby byly vhodné projekty dle požadavků  

a podmínek čerpání konkrétních programů snadno identifikovány, mohla být 

započata příprava těchto projektů a maximálně se využily příležitosti financovat tyto 

projekty z fondů EU. 

6.2.4 Legislativní změny 

Co se týče legislativních nástrojů regulujících regenerace brownfieldů, jedná 

se zvláště o nástroje, jež lze použít, upravit nebo doplnit v legislativě územního 

plánování a stavebního práva. Tyto nástroje by měly zajistit systematické mapování 

brownfieldů, účinnější omezení urbanizace a upřednostnění výstavby  

v již zastavěných územích, zjednodušení povolování staveb (například rekonstrukce) 

nebo zjednodušené procesy změn územně plánovací dokumentace. Metoda mapování 

lokalit brownfieldů je v rámci územně analytických podkladů (ÚAP) již v legislativě 

popsána. Platný stavební zákon vymezuje pro územní plán pojem „plocha 

přestavby“, čímž postihuje širokou škálu brownfieldů, může však zahrnovat i jiná 

území, pro lepší využití by tedy bylo vhodné do územních plánů zakotvit pojem 

brownfield jako samostatnou položku. Stavební zákon obsahuje také řadu nástrojů, 

které zajišťují upřednostnění výstavby v již zastavěných územích a omezují výstavbu 

na greenfieldech. Nástroje pro limitaci urbanizace jsou obsaženy i v legislativě 

životního prostředí, jedná se o nástroje EIA a SEA. Tyto nástroje je třeba využít  

a naučit se je kombinovat. Z pohledu zjednodušení povolování staveb by bylo další 

zjednodušení možné v případě projektů rekonstrukcí, kdy by bylo vhodné využít 

prostších forem povolování výstavby. Řešení těchto problémů by se týkala 

modifikace stavebního zákona v rámci jeho novely.  Současná ustanovení stavebního 

zákona také příliš nezjednoduší proceduru změny územně plánovací dokumentace, 

což může výrazně zbrzdit proces regenerace brownfieldů. V průběhu transformace 

zanedbaných území se může vyskytnout požadavek na jiné využití lokality, než jaké 

je dáno územně plánovací dokumentací. Jednou z možností řešení je zjednodušení 
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procesu změny územního plánu, kdy by však bylo nutné stanovit, za jakých 

podmínek by mohl být tento zjednodušený proces aplikován. Legislativa  

však umožňuje ještě několik způsobů, jak budoucí využití upřesnit podle vývoje 

projektu. Lze využít možností regulačních plánů z podnětu, územních studií  

či speciální plochy s rozdílným využitím. Regenerace brownfieldů je velice složitý 

proces, který je komplikován velmi roztříštěnou majetkovou strukturou, v případě 

nutnosti řešit majetkoprávní vztahy zákonnou formou, lze v krajních případech 

použít ustanovení stavebního zákona, které umožňuje pozemky a stavby vyvlastnit. 

Stavební zákon uvádí, pro které tituly je vyvlastnění možné použít, figurují  

mezi nimi asanace jako ozdravění území a veřejná infrastruktura.  

Institut vyvlastnění by se mohl zavést také pro případy potřeby regenerací 

brownfieldů. Zde je potřeba upravit ustanovení vlastnického práva v občanském 

zákoníku, na tomto místě by měly být jasně definován povinnosti vlastníka. Z takové 

úpravy by pak pramenilo zavedení sankcí při neplnění povinností při správě 

nemovitosti. 

Dalšími legislativami, které je třeba z hlediska regenerací analyzovat  

a upravit jsou ustanovení zákona o životním prostředí, která souvisejí  

s odstraňováním ekologických škod. § 27 tohoto zákona upravuje odpovědnost  

za porušení povinností při ochraně životního prostředí. Každý, kdo tedy 

poškozováním životního prostředí nebo jiným protiprávním jednáním způsobil 

ekologickou újmu, je povinen obnovit přirozené funkce narušeného ekosystému nebo 

jeho části. Není-li to možné, nahradí újmu v penězích. V mnoha případech  

však původce není znám, nebo již právně neexistuje, v tom případě je nutné,  

aby se na nápravě podílel stát. Problémy přetrvávají také v určování odpovědné 

osoby za sanace, registrace kontaminace v katastru a další.  

6.2.5 Vzdělávání a osvěta 

Důležitým nástrojem řešení problematiky brownfieldů je také systematické 

vzdělávání a osvěta. Tato činnost musí být zaměřena na všechny účastníky 

regeneračního procesu, ať už se jedná o majitele brownfieldů, investory  

a developery, úředníky veřejné správy a politiky nebo širokou zainteresovanou 

veřejnost. Základním cílem vzdělávací a osvětové činnosti je zprostředkovávat 

dosavadní znalosti a zkušenosti s využitím domácí i zahraniční praxe, osvěta spočívá 
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především v předávání informací o rizicích vyplývajících z neřešení problému,  

o potenciálu brownfieldů a o osvědčených přístupech k procesu regenerace.  

Z hlediska osvěty je cílovou skupinou zvláště široká zainteresovaná veřejnost,  

neboť veřejnost může vyvinout tlaku na znovuvyužití brownfieldových lokalit  

a ochranu greenfieldů. K osvětě veřejnosti je pak vhodné využít masových médií  

a publikační činnosti, ať už se jedná o pouhé letáky, novinové články, odborné 

publikace či expertní analýzy. U ostatních skupin regeneračního procesu musí 

počáteční osvětové působení postupně přerůstat v systematické vzdělávání, jež je 

základním nástrojem pro kvalifikované řízení a informované rozhodování. 

Vzdělávání se pak má týkat architektů, tedy tvůrců územně plánovací dokumentace, 

zástupců obcí jakožto pořizovatelů územně plánovací dokumentace a zástupců krajů, 

jež jsou tvůrci regionálních strategií. 
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7 ZÁVĚR 

 

Řešení rozsáhlého problému existence nevyužívaných lokalit spočívá 

v regeneraci stávajících brownfieldů a omezení tvorby brownfieldů nových.  

Do těchto činností je nutné zapojit veřejný i soukromý sektor.  

Stát se musí zapojit prostřednictvím tvorby ucelené strategie regenerace 

brownfieldů a koordinace činností, jež by naplnily cíle této strategie. Stát může 

přispět vytvořením koordinační jednotky, která bude poskytovat komplexní servis 

zájemcům o regenerace, může se na regeneracích podílet také prostřednictvím 

zajištění pro-developmentu. Je také nutné, aby motivoval instituce soukromého 

sektoru k přípravě projektů regenerací a k postupům zajišťujícím prevenci vzniku 

brownfieldů, ať už finančními pobídkami či úpravou legislativy. 

Soukromý sektor pak bude efektivně fungovat jako samoregulátor na trhu 

podnikatelských nemovitostí a bude ochoten uvolnit finanční prostředky na projekty 

regenerací s vidinou včasné návratnosti. Právě ochota investovat do transformace 

nevyužitých lokalit přispěje k zamezení masivního obsazování greenfieldů, jak tomu 

bylo doposud. 

Efektivní je pak využití modelu spolupráce veřejného a soukromého sektoru, 

kdy se spojí finanční prostředky z obou zdrojů, zkombinují se zkušenosti v oboru, 

iniciativa a dravost soukromých firem s regulační a implementační mocí státu. 

Projekty regenerace brownfieldů je možné realizovat s využitím finančních 

prostředků soukromých firem a dluhového financování, státního rozpočtu i fondů 

Evropské unie. Financování bude zajištěno v dostatečné míře pouze v případě 

koordinovaného využití všech dostupných zdrojů.  

Důležitým faktorem je úprava stávající legislativy, musí být modifikována 

tak, aby byla využitelná k řešení existence a vzniku brownfieldů. Je nutné  

do zákonodárství zavést slovo brownfield jako pojem, od kterého se mohou odvíjet 

další nařízení, ať už se jedná o zjednodušení procesů změn územně plánovací 

dokumentace a povolování staveb, úpravy majetkoprávních vztahů či omezení 

urbanizace a výstavby na greenfieldech. 

V současné době je nezbytné maximálně omezit vznik nových brownfieldů,  

a to prostřednictvím finanční podpory ohrožených odvětví ze státního rozpočtu  

a fondů Evropské unie, modifikací legislativy i využitím osvěty. 
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K nastolení efektivního procesu regenerace je potřeby využít zahraničních 

zkušeností ze zemí, jež mají v oblasti regenerací brownfieldů dlouholetou praxi. 

Česká republika může čerpat zkušenosti v oblasti institucionálního zřízení, 

legislativního zajištění i možných způsobů financování projektů. 

Brownfieldy ve svém kladném důsledku představují potenciální ekonomický 

zdroj, prostor pro podnikatelskou aktivitu a příležitost, jež je potřeba využít. V jejich 

regeneraci se skrývá velký rozvojový potenciál, který spočívá v přeměně 

nevyužitých či nedostatečně využitých území v území produktivní a společensky 

prospěšná a ve využití ekonomického potenciálu území tak, aby se maximalizovala 

jejich ekonomická a realitní hodnota. 

Jedním z nástrojů, jež může přispět k řešení současné situace brownfieldů je 

také vzdělávání, ať už v podobě systematického vzdělávání odborníků či osvěta 

široké veřejnosti.  

Brownfieldy mají silný environmentální, ekonomický a sociální dopad,  

proto musí být jejich řešení „meziinstitucionální“, „mezisektorové“  

a „meziprofesní“. Pro řešení takovéto komplexní problematiky je nezbytné,  

aby se stala jednou z národních, regionálních a místních priorit, bez takového 

přístupu zůstane tato problematika pouze „načatá“ a peníze a úsilí vložené do jejího 

řešení nebudou vynaloženy efektivně.  

 

Věřím, že mi má budoucí profesní specializace umožní tuto problematiku  

i nadále sledovat a uplatnit poznatky získané během zpracování této diplomové práce 

v praxi. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ANRU - Agence nationale pour la rénovation Urbaine 
apod. - a podobně 
atd. - a tak dále 
BF - brownfield 
býv. - bývalý 
cca - cirka 
CF - Fond soudržnosti (Cohesion Fund) 
CNT - Commission for the New Towns 
CPER - Contrat de Plan Etat Région 
CRR ČR - Centrum pro regionální rozvoj České republiky 
CSc. - kandidát věd   
č. - číslo 
ČR - Česká republika 
DN - vnitřní průměr potrubí (Diamètre Nominal) 
EAFRD - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund 
for Rural Development) 
EBRD - Evropská banka pro obnovu a rozvoj 
EIA - Posuzování vlivů na životní prostředí Environmental Impact Assesment) 
EIB - Evropská investiční banka 
EP - English Partnerships  
EPD - European Property Development 
EPF - Establissement public foncier 
EPF s r.o. - Euro-Property Fund, s.r.o. 
EPG - European Property Group  
ERDF - Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund) 
ESF - Evropský sociální fond (European Social Fund) 
EU - Evropská unie 
FO - fyzická osoba 
GF - greenfield 
GPV - Grand projet ville 
ha - hektar 
hl. m. - hlavní město 
hod. - hodina 
ICT informační a komunikační technologie (Information and Communication 
Technologies) 
Ing. - Inženýr 
IOP - Integrovaný operační program 
IURS o.s. - Institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s. 
JV - joint venture 
Kč – česká koruna 
Km - kilometr 
kPa. kilopascal 
m - metr 
MF - Ministerstvo financí 
mil. - milion 
mld. - miliarda 
mm - milimetr 
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MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj 
MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MW - Megawatt 
MŽP - Ministerstvo životního prostředí 
např. - například 
NKJ - národní koordinační jednotka 
NLUD - National Land Use Dabase of Previously Developed Land 
Obr. - obrázek 
odst. - odstavec 
OP - operační program 
OP RVMZ - Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 
OP VaVpI - Operační program Vývoj a výzkum pro inovace 
OPPI - Operační program Podnikání a inovace 
OPPK - Operační program Praha Konkurenceschopnost 
OPPP - Operační program Průmysl a podnikání 
OPŽP - Operační program Životní prostředí 
PO - právnická osoba 
POPFK - Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny 
popř. - popřípadě 
PPP - partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership) 
PPPNI - Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury 
PPRPZ - Program na podporu rozvoje průmyslových zón 
PZ - průmyslová zóna 
resp. - respektive 
RNDr. - Doktor přírodních věd 
ROP - Regionální operační program 
RR - Regionální rada 
ŘSD - Ředitelství silnic a dálnic 
s - sekunda 
s. - strana 
Sb. - sbírka 
SEA - Strategické posuzování vlivů na životní prostředí (Strategic Impact Assesment) 
SPZ - strategická průmyslová zóna 
SROP - Společný regionální operační program 
Tab. - tabulka 
TEN-T - transevropské dopravní sítě 
TSE - Taxe spéciale d´equipement 
tzv. - takzvaný 
ÚAP - územně analytické podklady 
UDCs - Urban Development Corporations 
ÚPn - územní plán 
URA - Urban Regeneration Agency 
URCs - Urban Regeneration Companies 
USA - Spojené státy americké (the United States of America) 
VaV - výzkum a vývoj 
viz - videre licet 
ZAC - Zone d´aménagement concertée 
ZSU - Zone Sensible Urbane 
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11 PŘÍLOHY 

 
Příloha č. 1: Výsledky Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfieldů v ČR67 

 

1. Struktura dle původního využití (počet lokalit) 

 

Struktura dle p ůvodního využití (po čet lokalit) 

Předchozí p řevažující využití lokality Četnost % 

Zemědělství 821 34,9 
Průmysl 785 33,3 
Občanská vybavenost 304 12,9 
Armáda, vojenský prostor 151 6,4 
Bydlení 95 4,0 
Cestovní ruch, lázeňství, hotel 22 0,9 
Jiné 177 7,5 

 
 

 
 

                                                 
67 CZECHINVEST. Základní statistické výsledky Vyhledávací studie brownfieldů. 2008. Dostupné z 
http://www.czechinvest.org/nsrbf. 
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Struktura dle p ůvodního využití (plocha lokalit)
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2. Struktura dle původního využití (plocha lokalit) 

 

Struktura dle p ůvodního využití (plocha lokalit) 

Předchozí p řevažující využití lokality Rozloha lokality (ha)  % 

Průmysl 4423,2 42,8 

Armáda, vojenský prostor 2394,1 23,2 

Zemědělství 1840,4 17,8 

Občanská vybavenost 413,3 4 

Bydlení 88,3 0,9 

Cestovní ruch, lázeňství, hotel 22,4 0,2 

Jiné 1144,6 11,1 
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3. Struktura dle budoucího využití 

 

Struktura dle budoucího využití 

Nejvhodn ější p ředpokládaný zp ůsob 
budoucího využití lokality Četnost % 

Smíšená průmyslová funkce 490 20,8 

Smíšená městská funkce 488 20,7 

Průmysl 389 16,5 

Občanská vybavenost 292 12,4 

Smíšené zemědělství 268 11,4 

Zemědělství 166 7 

Bydlení 100 4,2 

Cestovní ruch, lázeňství, hotel 54 2,3 

Veřejná zeleň 13 0,6 

Nezjištěno 13 0,6 

Jiné 82 3,5 
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Srovnání p ředchozího a budoucího využití

Předchozí Budoucí

4. Srovnání předchozího a budoucího využití 

 

Srovnání p ředchozího a budoucího využití 
Využití Předchozí Budoucí 

Armáda 151 0 
Bydlení 95 100 
Cestovní ruch 22 54 
Jiné 177 82 
Občanská vybavenost 304 292 
Průmysl 785 389 
Zemědělství 821 166 
Smíšená městská funkce 0 488 
Smíšená průmyslová funkce 0 490 
Smíšené zemědělství 0 268 
Veřejná zeleň 0 13 
Nezjištěno 0 13 
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5. Struktura podle velikosti obcí 

 

Velikost obcí 
Počet obyvatel Četnost % 

0 – 2 000 1 144 48,6 
2 001 – 10 000 590 25,1 
10 001 – 50 000 344 14,6 
nad 50 001 277 11,8 

 

 
 
 
6. Struktura podle druhu vlastnictví 

 

Vlastnictví 
Převažující typ vlastnictví  Četnost % 

Soukromé 1 708 72,5 
Veřejné 478 20,3 
Neurčeno 169 7,2 
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48%

25%

15%

12%

0 – 2 000

2 001 – 10 000

10 001 – 50 000

nad 50 001

Vlastnictví

73%

20%

7%

Soukromé

Veřejné

Neurčeno



 119 

7. Struktura podle ekologické zatíženosti 

 

Kontaminace 
Existence ekologických zát ěží Četnost % 

Ne 1 234 52,4 
Ano 176 7,5 
Lze předpokládat 894 38 
Neurčeno 51 2,2 
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Příloha č. 2: Proces regenerace brownfieldů 
 

FÁZE PRAKTICKÝ VÝZNAM DŮSLEDKY PRO VEŘEJNÝ 
SEKTOR 

PROTO-
DEVELOPMENT 

Obnova lokality do stavu zhruba 
odpovídajícího greenfieldu. 

Náklady mohou být vysoké, pro 
developera neospravedlnitelné. 
Proto zde musí obvykle klí čovou 
úlohu sehrát ve řejné financování.  
Bez zásahu (a financování) 
veřejného sektoru obnova 
pravd ěpodobn ě neprob ěhne. 

Definice a 
příprava 
projektu 

▪ analýza rizik a posouzení lokality 
 
▪ studie proveditelnosti 
 
▪ tvorba pracovního programu  
  (náklady/časový plán) 
 
▪ zajištění financování a veškerých  
  nezbytných povolení 
 
▪ výběr a jmenování dodavatelů 

Tyto úkoly je nutné uskutečnit a 
souhlas příslušných úřadů získat 
před zahájením větších prací v 
lokalitě.  
Při výběru dodavatelů se objeví 
problémy se zadáváním veřejných 
zakázek (a možná s veřejnou 
podporou), zejména při financování 
ze zdrojů EU, a je nutné podniknout 
rozhodné kroky, aby k těmto 
problémům nedošlo. 

Demolice a 
vyklízení 

▪ demolice a vyklízení budov a  
  dalších staveb 
 
▪ odstranění (případných)  
  podzemních staveb 
 
▪ řešení specifických ekologických  
  problémů 

Tato položka může být velmi 
nákladná, zejména v případě 
podzemních staveb.  
Je nutné zajistit, aby posudky lokalit 
byly komplexní a zahrnovaly 
všechny ekologické problémy. 

Dekontaminace 

▪ vyčištění (nebo odstranění a    
  odvoz) kontaminované půdy 
 
▪ vyčištění kontaminovaných  
  podzemních vod 
 
▪ odstranění/likvidace odpadů  
  z dřívější činnosti 

U silně kontaminovaných lokalit 
budou tyto náklady tvořit hlavní část 
nákladů na rekultivaci.  
Časově může být tato položka 
náročná (u složitých lokalit i několik 
let) a může vyžadovat fázovaný 
přístup. Je nutné využít co 
nejvhodnější techniky a technologie 
čištění (osvědčený postup). 

Obnova a 
terénní úpravy 

▪ stabilizace pozemku (pokud je to  
  problém) 
 
▪ terénní úpravy lokality  

Závisí na stavu lokality a na 
plánovaném konečném využití. 
Klíčové aktivity pro vizuální 
zatraktivnění lokality a zvýšení její 
„prodejnosti“. 
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FÁZE PRAKTICKÝ VÝZNAM DŮSLEDKY PRO VEŘEJNÝ 
SEKTOR 

DEVELOPMENT 

Dokon čení transformace 
z nedostate čně využívaného 
brownfieldu do podoby lokality, 
jejíž ekonomický potenciál je pln ě 
využíván 

Development m ůže provést 
veřejný sektor (pro vlastní 
použití), soukromý sektor nebo 
partnerství ve řejného a 
soukromého sektoru (PPP). Pro 
některé projekty developmentu 
vedené soukromým sektorem 
bude také nutná podpora 
z veřejných zdroj ů (nap ř. záruky, 
náklady na infrastrukturu). 

Infrastruktura a 
sítě 

▪ přístupové komunikace,  
  komunikace v lokalitě, parkoviště,  
  pouliční osvětlení apod.  
 
▪ dodávky vody, odpadní vody  
  (kanalizace), plyn, elektrická  
  energie, vytápění 
 
▪ další podnikatelské sítě (telefony,  
  IT apod.) 

Některé aspekty lze zahrnout do 
fáze proto-developmentu.  
Některé náklady může uhradit 
místní samospráva nebo 
společnosti poskytující veřejné 
služby (zákonné povinnosti, např. 
veřejné osvětlení, místní 
komunikace). 

Výstavba 
budov ▪ běžný stavební projekt 

Je relevantní pouze v případech, 
kdy chce veřejný sektor budovu 
využívat nebo stavět „spekulativní“ 
budovy k pronájmu nebo prodeji, 
nebo je-li nutná náprava 
podstatného selhání trhu 
s nemovitostmi. 

Provoz a 
údržba 

▪ zejména je-li budova určena 
k pronájmu, nikoli k prodeji či 
k užívání vlastníkem, který v budově 
sídlí 

Největší význam má v případech, 
kdy je vlastníkem veřejná 
agentura, kdy realizuje příjem 
z nájemného. 
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Příloha č. 3: Přehled fondů pro období 2004 – 2006 a pro období 2007 – 2013  
 

FONDY EU 

RODINA FONDŮ PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 
2004 - 2006 

PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 
2007 - 2013 

Evropský fond regionálního 
rozvoje (ERDF) 

Evropský fond regionálního 
rozvoje (ERDF) 

Evropský sociální fond (ESF) Evropský sociální fond (ESF) 

Evropský zemědělský 
podpůrný a záruční fond 

(EAGGF) 

 Strukturální fondy 

Finanční nástroj pro řízení 
rybolovu (FIFG) 

 

Fond soudržnosti (CF) 
 
 

 

Evropský zemědělský fond 
pro rozvoj venkova 
(EAFRD) 

  

Evropský rybářský fond 
(EFF) 

  

Komunitární programy 
  

PHARE 
SAPARD Fondy předvstupní pomoci 

ISPA 
IPA 

Fond solidarity (EUFS) 
  

JASPERS 
JEREMIE 

Finanční nástroje 
regionální politiky 

 

JESSICA 
Zdroj: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Abeceda fondů Evropské unie 2007 – 2013. 
Dostupné z http://www.euroskop.cz/gallery/8/2589-9154cd8399eab9d640d182d674da42b7.pdf. 
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Příloha č. 4: Matice analýzy aktérů  
 

Zájem Moc Postoj 

Aktér 
Odhad* Spolehli

vost** Odhad* Spolehli
vost** Odhad* Spolehli

vost** 

MPO  H / H / Zadání zpracování 
Národní strategie 

/ 

MŽP H ? H ? 
Snaha odstranit 
znečištění 
způsobené BF 

/ 

MMR H ? H ? 
Regenerace BF 
v souladu s místním 
rozvojem 

/ 

MF M ? H ? 
BF chápe jako další 
výdaj ze státního 
rozpočtu 

? 

Ministerstvo 
zemědělství 

L ?? M ? Nezaujalo postoj ? 

MŠMT L ?? M ? Nezaujalo postoj ? 
MO L ?? M ? Nezaujalo postoj ? 
Ministerstvo 
zdravotnictví 

L ?? M ? Nezaujalo postoj ? 

MPSV M ?? M ? 
Cápe, že BF mají 
negativní dopady 
v sociální oblasti 

? 

Ministerstvo 
kultury 

M ?? M ? 
BF může být kulturní 
památka, x 
regenerace 

? 

Ministerstvo 
dopravy 

L ? M ? Nezaujalo postoj ? 

Ministerstvo 
vnitra 

L ? M ? Zásah do legislativy ? 

CzechInvest H / H / 
Zpracování Národní 
strategie, databáze 
BF 

/ 

CRR ČR H / M ? 

Aktivně podporuje 
regenerační politiku, 
poskytuji informace a 
služby 

/ 

Státní fond ŽP 
ČR 

H / M ? 
Snaha odstranit 
znečištění 
způsobené BF 

/ 

Krajské úřady M ? M / 
Řeší BF na území 
kraje ? 

RRA M / M ? 
Řeší BF na území 
kraje 

/ 

Magistráty M ? M ? 
Snaha řešit „vlastní“ 
BF 

? 

Obecní úřady  M ? L ? 
Snaha řešit „vlastní“ 
BF 

? 

Parlament ČR M ?? H / 
Nevyvíjí iniciativu při 
legislativních 
změnách 

? 

Politické 
strany 

L ??? M ? Nezajímají se / 
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Zájem  Moc  Postoj  

Aktér 
Odhad* Spolehli

vost** Odhad* Spolehli
vost** Odhad* Spolehli

vost** 

Neziskové 
organizace 

H / L ? Iniciace řešení 
problematiky BF 

? 

Školy / 
univerzity 

M ? L ?? 
Zájem o vzdělání 
v oboru BF pouze 
některé VŠ 

/ 

Média L / L / 
Nepříliš velký zájem 
o problematiku BF 

/ 

Odborné 
poradenské 
společnosti 

M / L ? BF jako příležitost ? 

Developeři L ? M ? 
Regenerace BF jako 
příležitost / 

RK L / L / 
BF chápou jako další 
obchodní artikl / 

Dodavatelé L / L ? 
Možnost zisku při 
dodávce pro 
developera 

/ 

Zpracovatelé 
ÚP  

M ? M ? 

Snaží se BF 
zahrnout do 
územního plánu, ale 
svázáni legislativou 

/ 

Projektanti M ? L / 
Možnost zisku při 
projektování práce 

? 

Finanční 
instituce L / M ? Neprojevují zájem ? 

Veřejnost L / L / 
Nemají velký zájem o 
řešení BF ? 

Vlastníci BF M / H ? 
Zájem řešit BF mají 
pouze někteří 
vlastníci 

/ 

EU M / H ? 

V rámci regionální 
politiky má zájem  
řešit BF v členských 
zemích 

/ 

 

* H (high) – velká moc/zájem 
   M (medium) – střední moc/zájem 
   L (low) – malá moc/zájem 
 
** / = plně spolehlivý odhad 
    ? = vcelku spolehlivý odhad  
  ?? = informované dohady 
??? = pouhé dohady či čistá fantazie 


