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Struktura prezentaceStruktura prezentace



a) Deindustrializace - změny v globální ekonomice –

přesuny výrobních i nevýrobních aktivit, 

b) Změny se projevily nejprve v nejvyspělejších zemích 

světa (např. USA, Velká Británie)  - snaha přesunout 

určité aktivity do zemí s levnější pracovní silou, 

c) Důsledky: změny v zaměstnanosti (nárůst významu 

služeb a pokles významu průmyslu, vznik 

nevyužívaných a chátrajících objektů a areálů tzv. 

„brownfields“

d) Na našem území a v dalších státech tzv. „východního 

bloku“ se deindustrializace silněji projevila až po 

návratu k tržní ekonomice….

I. I. ÚÚvodvod



I. I. VysvVysvěětlentleníí pojmu pojmu brownfieldsbrownfields -- UKUK

Zdroj: D. Adams, C. Watkins (2002): Greenfields, brownfields and housing
development, Wiley-Blackwell, 314 p. 



I. I. VysvVysvěětlentleníí pojmu pojmu brownfieldsbrownfields -- ČČRR

Zdroj: http://www.czechinvest.org/data/files/strategie-reg enerace-vlada-1079.pdf



IIII. . NNáárodnrodníí strategie regenerace strategie regenerace brownfieldbrownfieldůů (a) (a) 

Zdroj: http://www.czechinvest.org/nsrbf



IIII. . NNáárodnrodníí strategie regenerace strategie regenerace brownfieldbrownfieldůů (b) (b) 

Zdroj: http://www.czechinvest.org/nsrbf



IIII. . NNáárodnrodníí strategie regenerace strategie regenerace brownfieldbrownfieldůů (c) (c) 

Zdroj: http://www.czechinvest.org/nsrbf



IIII. . Výsledky vyhledVýsledky vyhledáávacvacíí studie (a) studie (a) 

Zdroj: 
http://www.czechinvest.org/data/files/nsb-

595.pdf



IIII. . Výsledky vyhledVýsledky vyhledáávacvacíí studie (b) studie (b) 

Zdroj: http://www.czechinvest.org/data/files/nsb-

595.pdf



IIII. . Výsledky vyhledVýsledky vyhledáávacvacíí studie (c) studie (c) 

Zdroj: http://www.czechinvest.org/data/files/nsb-

595.pdf



IIII. . Výsledky vyhledVýsledky vyhledáávacvacíí studie (d) studie (d) 

Zdroj: http://www.czechinvest.org/data/files/nsb-595.pdf



IIII. . Výsledky vyhledVýsledky vyhledáávacvacíí studie  studie  -- omezenomezeníí (e) (e) 

Zdroj: http://www.czechinvest.org/nsrbf

Ve vyhledávací studie národní strategie jsou obsaženy 

pouze nejvýznamnější brownfields – proto si některé

obce vytváří vlastní podrobnější databáze….  



IIIIII. . PPřřííklad Brna klad Brna –– mapa mapa brownfieldsbrownfields (a)  (a)  

Zdroj: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brn a/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-
planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/mapa-brownfields/



IIIIII. . PPřřííklad Brna klad Brna –– mapa mapa brownfieldsbrownfields (b) (b) 

Zdroj: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brn a/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-
planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/mapa-brownfields/



IIIIII. . PPřřííklad Brna klad Brna –– mapa mapa brownfieldsbrownfields (c) (c) 

Zdroj: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brn a/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-
planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/mapa-brownfields/



IIIIII. . PPřřííklad Brna klad Brna –– mapa mapa brownfieldsbrownfields (d) (d) 

Zdroj: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brn a/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-
planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/mapa-brownfields/



Proč zkoumat brownfields?

………je to aktuální téma, které je úzce spojeno s 

dalšími  důležitými problémy - např. :

a) kontaminace ŽP, 

b) suburbanizace a tzv. urban sprawl (investoři 

často preferují greenfields), 

c) riziko vyšší kriminality – koncentrace 

sociálně vyloučených osob (např. 

bezdomovců)….

d) dopady na vzhled obcí a celkový image 

lokality

IIVV. . Výzkum Výzkum brownfieldsbrownfields na na ÚÚGN (a)GN (a)



Jak výzkum brownfields probíhá?

………v rámci jednotlivých výzkumných projektů - např. :

a) Osud české postindustriální krajiny, 

b) TIMBRE - Tailored Improvement of Brownfield

Regeneration in Europe (Nástroje pro zlepšení

regenerace brownfield v Evrop ě)

c) Revitalizace urbánních brownfields. Komparativní

analýzy, “dobré příklady“ a otevřené výzkumné

otázky na území východní části Německa a 

v České republice („ menší projekt na podporu 

mobility“)

IIVV. . Výzkum Výzkum brownfieldsbrownfields na na ÚÚGN (b)GN (b)



IIVV. . Výzkum Výzkum brownfieldsbrownfields na na ÚÚGN (c)GN (c)

Zdroj: http://www.geonika.cz/CZ/CZresearch/CZGrantProjects .htm l



IIVV. . Výzkum Výzkum brownfieldsbrownfields na na ÚÚGN (d)GN (d)

Zdroj: http://osud.tosuya.net/



IIVV. . Výzkum Výzkum brownfieldsbrownfields na na ÚÚGN (e)GN (e)

Zdroj: http://www.geonika.cz/CZ/CZresearch/CZGrantProjects.html



IIVV. . Výzkum Výzkum brownfieldsbrownfields na na ÚÚGN (f)GN (f)

Zdroj: 
http://www.helmholtz.de/en/research/eu_projects/cooperation/environment_including_climate_change/timbre/



IIVV. . Výzkum Výzkum brownfieldsbrownfields na na ÚÚGN (g)GN (g)

Zdroj: 
http://www.helmholtz.de/en/research/eu_projects/cooperation/environment_including_climate_change/timbre/



VV. . Výsledky výzkumVýsledky výzkumůů –– ppřřííklad (a)klad (a)

Zdroj: Kunc, Josef - Klusáček, Petr - Martinát, Stanislav. Percepce a lokalizace urbánních brownfields: 
podobnosti a rozdíly na příkladu Brna a Ostravy. Urbanismus a územní rozvoj, Brno : Ústav územního rozvoje, 
XIV, 1/2011, od s. 13-17, 5 s. ISSN 1212-0855. 2011



VV. . Výsledky výzkumVýsledky výzkumůů –– ppřřííklad (b)klad (b)

Zdroj: Kunc, Josef - Klusáček, Petr - Martinát, Stanislav. Percepce a lokalizace urbánních brownfields: 
podobnosti a rozdíly na příkladu Brna a Ostravy. Urbanismus a územní rozvoj, Brno : Ústav územního rozvoje, 
XIV, 1/2011, od s. 13-17, 5 s. ISSN 1212-0855. 2011



VV. . Výsledky výzkumVýsledky výzkumůů –– ppřřííklad (c)klad (c)

Zdroj: Kunc, Josef - Klusáček, Petr - Martinát, Stanislav. Percepce a lokalizace urbánních brownfields: 
podobnosti a rozdíly na příkladu Brna a Ostravy. Urbanismus a územní rozvoj, Brno : Ústav územního rozvoje, 
XIV, 1/2011, od s. 13-17, 5 s. ISSN 1212-0855. 2011



VV. . Výsledky výzkumVýsledky výzkumůů –– ppřřííklad (d)klad (d)

Zdroj: Kunc, Josef - Klusáček, Petr - Martinát, Stanislav. Percepce a lokalizace urbánních brownfields: 
podobnosti a rozdíly na příkladu Brna a Ostravy. Urbanismus a územní rozvoj, Brno : Ústav územního rozvoje, 
XIV, 1/2011, od s. 13-17, 5 s. ISSN 1212-0855. 2011



VV. . Výsledky výzkumVýsledky výzkumůů –– ppřřííklad (e)klad (e)

Zdroj: Kunc, Josef - Klusáček, Petr - Martinát, Stanislav. Percepce a lokalizace urbánních brownfields: 
podobnosti a rozdíly na příkladu Brna a Ostravy. Urbanismus a územní rozvoj, Brno : Ústav územního rozvoje, 
XIV, 1/2011, od s. 13-17, 5 s. ISSN 1212-0855. 2011



VV. . Výsledky výzkumVýsledky výzkumůů –– ppřřííklad (klad (ff))

Zdroj: Kunc, Josef - Klusáček, Petr - Martinát, Stanislav. Percepce a lokalizace urbánních brownfields: 
podobnosti a rozdíly na příkladu Brna a Ostravy. Urbanismus a územní rozvoj, Brno : Ústav územního rozvoje, 
XIV, 1/2011, od s. 13-17, 5 s. ISSN 1212-0855. 2011



VV. . Výsledky výzkumVýsledky výzkumůů –– ppřřííklad (klad (gg))

Zdroj: Kunc, Josef - Klusáček, Petr - Martinát, Stanislav. Percepce a lokalizace urbánních brownfields: 
podobnosti a rozdíly na příkladu Brna a Ostravy. Urbanismus a územní rozvoj, Brno : Ústav územního rozvoje, 
XIV, 1/2011, od s. 13-17, 5 s. ISSN 1212-0855. 2011



VV. . Výsledky výzkumVýsledky výzkumůů –– ppřřííklad (klad (hh))

Zdroj: Kunc, Josef - Klusáček, Petr - Martinát, Stanislav. Percepce a lokalizace urbánních brownfields: 
podobnosti a rozdíly na příkladu Brna a Ostravy. Urbanismus a územní rozvoj, Brno : Ústav územního rozvoje, 
XIV, 1/2011, od s. 13-17, 5 s. ISSN 1212-0855. 2011



Příklad architektonicky „odvážného“ řešení – nové bytové domy
(kolem 270 nových bytů) – Křenová/Masná – ulice Zderadova

VIVI. . PPřřííklady revitalizace (a)klady revitalizace (a)



� Příklad architektonicky „šetrnějšího“ řešení – Vaňkovka
(snaha zachovat architektonické dědictví)

VIVI. . PPřřííklady revitalizace (b)klady revitalizace (b)



� Loftové byty 

VIVI. . PPřřííklady revitalizace (c)klady revitalizace (c)

Zdroj: http://www.dumabyt.cz/rubriky/byt/navsteva-v-byte/lofty-tovarni-luxus_13821.html



� Loftové byty

VIVI. . PPřřííklady revitalizace (d)klady revitalizace (d)

Zdroj: http://www.dumabyt.cz/rubriky/byt/navsteva-v-byte/lofty-tovarni-luxus_13821.html



� Loftové byty v Brně

VIVI. . PPřřííklady revitalizace (e)klady revitalizace (e)

Zdroj: http://www.hrusa-atelierbrno.cz/administrativa-obchod-a-sluzby/rekonverze-arealu-mala-amerika-v-brne-
obchodne-administrativni-centrum-a-loftove-byty



� Národní kulturní památka

VIVI. . PPřřííklady revitalizace (f)klady revitalizace (f)

Zdroj: http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/site/ostrava/lang/cs/ostrava/turista/turisticke-zajimavosti/technicke-
pamatky-a-zajimavosti/dolni-oblast-vitkovice;jsessionid=E62413BDCEBC89C59B54532AE767BA3F



� Národní kulturní památka

VIVI. . PPřřííklady revitalizace (klady revitalizace (gg))

Zdroj: http://domaci.ihned.cz/c1-31048180-ostravske-hradcany-se-jako-prvni-dostaly-na-seznam-pamatek-eu



VII. Otázky do diskuze

� Je vhodné podporovat z veřejných zdrojů takové aktivity, které vedou 
k opětovnému využití brownfields? Měl by se stát snažit intervenovat 
do přirozených tržních mechanismů takovým způsobem, aby nové
soukromé investice byly realizovány prioritně v rámci brownfields a 
až následně na tzv. greenfields? 

� Mají být revitalizace brownfields realizovány spíše architektonicky 
citlivě (se snahou o začlenění prvků předchozí architektury) do 
nových koncepcí nebo naopak odvážně (=demolice a nová výstavba) 
nebo je to nutné rozhodnout případ od případu?

� Je správné udělovat některým brownfields status kulturních památek 
(národních, EU, UNESCO)? Co si myslíte o Dolní oblasti v Ostravě ?  
Může taková památka „konkurovat“ typickým kulturním 
pamětihodnostem (Český Krumlov, Telč apod.)? 

� Měly by dostat obce nějaké další kompetence (oproti současným), 
které by jim umožnily více ovlivnit budoucnost chátrajících a 
zanedbaných areálů a objektů (i když se jedná o soukromé
vlastnictví) na jejich území ? Jaký je Váš názor?

� Chtěli byste bydlet v loftovém bytě? Vysvětlete - proč ano, proč ne?



Děkuji Vám za pozornost!


