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Úvod 
Moravskoslezský kraj patří mezi regiony, které se svým charakterem řadí mezi struk-
turálně postižené. V tomto regionu se nachází řada budov a areálů, které jsou po 
dlouhou dobu nevyužívány a zanedbány. Jedná se o nemovitosti, které vznikly jako 
pozůstatek průmyslové, zemědělské či jiné aktivity. Tyto nemovitosti jsou nazývány 
brownfieldy (dále BRF), jedná se o území, které nelze vhodně a efektivně využívat. 
Zpravidla se jedná o zdevastované a v řadě případů i kontaminované nemovitosti, 
u kterých je zapotřebí provést regeneraci. 

Brownfieldy nevytváří v místě kde se nacházejí, dobrý obraz a mají negativní vliv na 
rozvoj daného regionu. V některých případech mohou dokonce způsobit i závažné 
environmentální problémy. Jako jediné řešení, které napomůže odvrátit jejich nega-
tivní charakter je provést jejich revitalizaci. Podpora regenerace brownfieldů pomůže 
zvýšit podnikatelské aktivity v dané obci, které vyvolají potřebu nových pracovních 
míst a sníží regionální disparity. 

Z těchto důvodů byla Agentura pro regionální rozvoj (dále ARR) pověřena Moravsko-
slezským krajem (dále MSK) ke zpracování studie brownfieldů, která bude informovat 
potenciální investory a developery o možnostech využití. Studie a databáze je veřej-
ně přístupná na webových stránkách kraje a agentury.  

Stav úrovně brownfieldů v kraji je v čase proměnlivý, proto je nezbytné tyto změny 
v pravidelných intervalech sledovat a databázi pravidelně aktualizovat.  

 

Odkazy na webové stránky a link na databázi a studii brownfieldů:  

http://invest-msr.com/cz/?Itemid=133 

http://arr.cz/cs/ke-stazeni/section/4-strategicke-dokumenty 

http://invest-msr.com/cz/?Itemid=133
http://arr.cz/cs/ke-stazeni/section/4-strategicke-dokumenty
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Metodika zmapování a hodnocení brownfieldů 

Sledování a evidence brownfieldů v Moravskoslezském kraji  
(MSK) probíhá dlouhodobě a trvale. Databáze jsou veřejné a jsou průběžně aktuali-
zovány. 

Mapování brownfieldů pro účely této studie probíhalo ve třech etapách. První etapa 
začala už v roce 2014, kdy byla provedena první pasportizace společně se studenty 
VŠB-TU, Fakulty stavební, v okrese Nový Jičín. V následujícím roce proběhla 
pasportizace v obcích okresu Ostrava, která bude pokračovat ve 2. pol. tohoto roku. 

V září proběhl sběr dat o lokalitách na základě výzvy Odboru regionálního rozvoje 
a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který byl využit pro 
terénní šetření. Od listopadu 2015 do únoru 2016 bylo provedeno pracovníky Agen-
tury pro regionální rozvoj terénní šetření v 77 obcích MSK, ve kterých byly zjištěny 
všechny potřebné informace pro doplnění databáze, základní informace charakteri-
zující brownfield, lokalizace, fotodokumentace. Celkem se podařilo zmapovat přes 
dvě stě nových BRF. Tyto informace byly zaneseny do dotazníkového listu (vzor je 
uveden v příloze). Do šetření se převážně zapojili starostové obcí, kteří podali zá-
kladní informace o BRF v jejich obci.  

Určité množství BRF různého typu má v seznamu nemovitostí společnost Asental 
Group, která poskytne potřebné informace, které po zmapování/ověření relevance 
budou také zaneseny do databáze ARR.  

Agenturní databáze je každoročně průběžně doplňována a upravována dle zjištěných 
změn. Jejím účelem je poskytnout podrobné informace o stavu brownfieldů v MSK 
a v jeho okresech.   

Pro zmapování aktuálního stavu počtu brownfieldů v Moravskoslezském kraji vznikla 
tato studie, která vychází z údajů získaných v rámci terénních šetření, která provedli 
pracovníci Agentury pro regionální rozvoj. 

Studie je rozdělena do dvou základních částí. První část má popisný charakter a do-
podrobna se zaměřuje na charakteristiku současného stavu brownfieldů 
v Moravskoslezském kraji a v jednotlivých okresech daného kraje. Hodnotí brown-
fieldy na základě těchto kritérií: 
• počet brownfieldů;  
• vlastnické vztahy brownfieldu; 
• typ brownfieldu; 
• rozloha a zastavěná plocha; 
• míra kontaminace; 
• napojení na inženýrské sítě; 
• bývalé a současné využití BRF; 
• míra současného využití brownfieldů; 
• kategorizace brownfieldů; 
• dopravní dostupnost. 
 
Další část studie je zaměřena na identifikaci možný zdrojů financování regenerace 
brownfieldů. V závěru studie jsou uvedeny závěry a doporučení, které vzešly 
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z terénních šetření. Uvedené návrhy jsou zaměřeny na aktivity, které by měly pomoci 
redukovat počet BRF v kraji. 
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1 Charakteristika brownfieldů v Moravskoslezském kraji 
V rámci databáze Agentury pro regionální rozvoj je v Moravskoslezském kraji (MSK) 
evidováno celkem 374 oblastí označovaných za brownfield (BRF). Tento stav je 
k datu 1. 3. 2016.1  

Z celkového počtu v kraji se nachází nejvíce brownfieldů v okrese Bruntál (24 %) 
a Nový Jičín (23 %). Počty BRF v jednotlivých okresech MSK jsou uvedeny 
v obr. 1.1. 

Obr. 1.1 Počty BRF v jednotlivých okresech MSK 

 

1.1 Brownfieldy dle vlastnické struktury 

Prvním sledovaným kritériem, podle kterého jsou BRF  v databázi rozděleny je vlast-
nická struktura. Vlastnictví je rozděleno na soukromé, veřejné nebo kombinované 
(smíšené). V kraji převažuje vlastnictví soukromé (236), následuje veřejné 
(98), kombinovaná forma je pouze ve 40 případech. 

Obr. 1.2 Podíl  BRF dle vlastnictví v MSK  

 

                                            

1 Vzhledem k pravidelné aktualizaci databáze se mohou aktuální analytická data lišit oproti výstupům z této ana-

lýzy. 

 

90 
51 38 

85 
57 53 

374 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Bruntál Frýdek-
Místek

Karviná Nový Jičín Opava Ostrava Celkem MSK

63% 

26% 

11%   
soukromé

veřejné

kombinované



 

6 
 

Nejvíce BRF v soukromém a kombinovaném vlastnictví je v okrese Bruntál, BRF ve 
veřejném vlastnictví jsou nejčastěji zastoupeny v okrese Nový Jičín. Bližší informace 
jsou uvedeny v obr. 1.3.  

Obr. 2.3 Rozdělení BRF dle vlastnictví v okresech MSK 

 

1.2 Typy brownfieldů  

Z hlediska typu jsou BRF rozděleny do těchto tří skupin:  

 budova;  

 areál;  

 plocha.  

Budova zpravidla tvoří jeden hlavní objekt případně doplněný menším objektem plní-
cím doplňkovou funkci pro hlavní objekt. 

Areál je skupina budov, které jsou umístěné na pozemku o velké rozloze (např. býva-
lý průmyslový podnik).   

Plocha je prostor, který vznikl zbouráním původní budovy a je určený k zástavbě.  
Největší zastoupení v kraji mají BRF typu budova (198) a areály (150), ploch je cel-
kem (25). 

Obr. 1.4 Podíl BRF dle typu v MSK  
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Zastoupení BRF typu „budova“ je nejvíce v okrese Bruntál (56), větší počet „areálů“ 
je v okrese Nový Jičín (35) a „ploch“ je v okresech Frýdek-Místek (6) a Nový Jičín (6).  

Obr. 1.5 Rozdělení BRF dle typu v jednotlivých okresech MSK 

 

 

1.3 Brownfieldy dle rozlohy a zastavěné plochy  

Rozloha zmapovaných BRF v kraji je v rozmezí 0,01 – 100 ha. Vzhledem 
k jednoduššímu zhodnocení počtu BRF dle rozlohy, bylo stanoveno osm rozmezí. 
Největší zastoupení je v rozmezí 0 - 1,99 ha a to 269, tato kategorie je nejčastěji za-
stoupena v okrese Bruntál a Nový Jičín. Rozloha BRF v kategorii 2 - 3,99 ha má za-
stoupení 53 v MSK a nejvíce z nich se nachází v okrese Nový Jičín. Ostatní katego-
rie jsou zastoupeny v menší míře, jedná se však o BRF s velkou plochou o rozloze 
10-100 ha. Bližší informace jsou na obr. 1.6 a v tab. 1.1. 

Obr. 1.6 Podíl BRF dle rozlohy (ha) v MSK  
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Tab. 1.1 Rozdělení BRF dle rozlohy v jednotlivých okresech MSK 

Rozloha v ha Bruntál Frýdek- Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava Celkem 

0 - 1,99 68 39 32 54 46 30 269 

2 - 3,99 14 6 3 20 3 7 53 

4 - 5,99 4 2 0 2 2 4 14 

6 - 7,99 0 2 1 3 3 2 11 

8 - 9,99 1 2 1 1 1 3 9 

10 - 19,99 1 0 1 3 1 0 6 

20 - 49,99 1 0 0 0 0 4 5 

50 - 100 1 0 0 0 0 3 4 

Z hlediska zastavěné plochy (v m2) byly BRF rozděleny do jedenácti kategorií. Nej-
větší podíl BRF v kraji je v kategorii 100 – 499 m2 a to 101. V této skupině je nejvíce 
BRF v okrese Bruntál a to 35. Větší počet BRF je i v kategorii 1500 - 2999 m2 a to 18, 
opět v okrese Bruntál. V MSK se nacházejí BRF, které jsou bez zástavby, a jedná se 
pouze o využitelnou plochu pro možnou výstavbu. Bližší informace jsou na obr.  1.7 
a v tab. 1.2. 
 

Obr. 1.7 Podíl BRF dle zastavěné plochy (v m
2
) v MSK  
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1000 - 1499 4 8 1 10 7 4 34 

1500 - 2999 18 11 4 9 10 4 56 

3000 - 5999 6 9 2 9 5 3 34 

6000 - 8999 4 2 1 2 0 1 10 

9000 - 14999 2 1 2 3 3 4 15 

15000 - 19999 1 1 0 0 2 1 5 

nad 20 000 4 1 1 3 2 3 14 

 

1.4 Míra kontaminace brownfieldů 

Původním využíváním BRF mohlo dojít k zamoření území a budov nebezpečnými 
látkami. Z tohoto důvodu je dalším faktorem, podle kterého se BRF hodnotily míra 
kontaminace2. Podle míry kontaminace jsou BRF rozděleny do tří skupin „bez kon-
taminace“, „mírná kontaminace“ a „silná kontaminace“ území. Pozitivním faktem je, 
že v kraji převažují BRF bez kontaminace (281). Podíl kontaminovaných BRF je 25% 
z toho 22 % je mírně a pouze 3 % jsou silně kontaminovány.  

Obr. 1.8 Podíl BRF dle kontaminace v MSK v (%) 

 

Bez kontaminace je nejvíce BRF v okrese Nový Jičín (71). Největší zastoupení mírně 
kontaminovaných BRF je v okrese Opava (18). Silně kontaminované BRF jsou nejví-
ce zastoupeny v okresech Bruntál a Ostrava ve shodném počtu tři. 

                                            

2
 Míra kontaminace byla posuzována dle informací získaných od vlastníka BRF a z hlediska původní-

ho využití.  
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Obr. 1.9 Rozdělení BRF dle kontaminace v jednotlivých okresech MSK 

 

1.5 Bývalé využití brownfieldů 

Původní využití BRF je rozděleno do šesti základních skupin, z nichž největší počet 
je zastoupen v kategoriích občanská vybavenost (139) a zemědělství (111). Původní 
využití, uvedli vlastníci BRF. Ve 3 % nebylo původní využití zjištěno, protože nikde 
není uvedeno a vlastník BRF jej nesdělil. V těchto případech se zpravidla jedná 
o ruiny, u kterých to lze obtížně rozpoznat. Bližší informace jsou uvedeny v obr. 1.10. 

Obr. 1.10 Podíl BRF dle původního využití v MSK  

 

Z hlediska původního využití BRF je občanská vybavenost nejčastěji zastoupena 
v okresech Bruntál (41) a Nový Jičín (28), bývalé průmyslové lokality jsou v okresech 
Frýdek-Místek (19) a Ostrava (24) a zemědělské v okresech Nový Jičín (30) a Opava 
(29). 
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Tab. 1.3 Rozdělení BRF dle bývalého využití v okresech MSK 

Okres 

Původní využití BRF 

Občanská vyba-
venost 

Zemědělství Průmysl 
Vojenský 
prostor 

Skladování Doprava Ostatní 

Bruntál 41 24 16 6 0 0 2 

Frýdek- 
Místek 14 13 19 2 2 0 2 

Karviná 18 5 10 0 3 2 2 

Nový Jičín 28 30 10 7 6 2 2 

Opava 22 29 2 2 0 0 2 

Ostrava 16 10 24 1 0 1 0 

Celkem 139 111 81 18 11 5 10 

 

1.6 Budoucí využití brownfieldů dle územního plánu 

Budoucí využití BRF je dle územního plánu nejčastěji určeno pro bydlení (87) a ob-
čanskou vybavenost (83).  

Obr. 1.11 Podíl BRF dle využitelnosti podle územního plánu v MSK  

 

Z hlediska rozdělení využitelnosti BRF v jednotlivých okresech kraje je kategorie byd-
lení a obytné plochy v okresech Bruntál (32), Frýdek- Místek (12) a Karviná (12). Vý-
roba a skladování jsou nejčastěji uvedeny u BRF v okrese Nový Jičín (25). BRF 
s možností využitelnosti v oblasti zemědělství jsou v okrese Opava (15). V okrese 
Nový Jičín je nejvíce BRF se zaměřením na občanskou vybavenost (24). 

13% 

22% 
20% 

3% 

12% 

4% 

23% 

3% 
0,3% 

3% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%



 

12 
 

Tab. 1.4 Rozdělení BRF dle budoucího využití v okresech MSK 

Okres 

Objekty a 
plochy pro 
podnikání 
(průmyslo-
vé zóny) 

Občanská 
vybave-
nost 

Výroba a 
sklado-
vání 

Plocha 
pro 
sport a 
rekre-
aci 

Zeměděl-
ství 

Pod-
nikání 

Bydlení a 
obytné 
plochy 

Vojen-
ský 
prostor 

Jiné 

Bruntál 10 19 21 1 7 0 32 0 0 

Frýdek -
Místek 12 10 8 3 4 1 12 0 2 

Karviná 8 4 8 1 2 2 12 0 1 

Nový 
Jičín 2 24 25 3 13 2 11 1 4 

Opava 3 11 8 0 15 7 13 0 0 

Ostrava 13 15 4 2 3 2 7 0 5 

Celkem 48 83 74 11 44 14 87 1 12 

 

1.7 Brownfieldy dle stupně využití 

Na základě odborného odhadu byl stanovený současný stupeň využití BRF v rozme-
zí 0 - 75 %. Brownfieldy představují nemovitosti, které jsou zpravidla po dlouhou do-
bu nevyužívány, ovšem v některých případech bývají využity nad 75 %. V MSK pře-
vládají BRF, které nejsou využívány (209), tzn. jejich stupeň využití je 0 % viz obr 
1.12. Nejvíce nevyužívaných BRF je v okresech Bruntál (57) a Nový Jičín (45). Další 
skupinu tvoří BRF, které jsou využívány z 30 % až 50 %. Jedná se o BRF, které ne-
prošly revitalizací, ale v některých částech je provozována určitá činnost. BRF, které 
jsou užívány ze 75 % nebo nad 75 % je v kraji 19, převážně se jedná o areály 
v soukromém vlastnictví, které jsou využívané pro zemědělské účely, výrobu a skla-
dování. BRF, které jsou užívány nad 75 % má jen okres Nový Jičín (6).  

Obr. 1.12 Rozdělení brownfieldů dle stupně využití v MSK 
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1.8 Kategorizace brownfieldů 

V odborné literatuře se můžeme setkat s členěním brownfieldů do čtyř kategorií:            
A, B, C, D. 

Kde: 
A -  představuje území, které je životaschopné, 
B - území je na hranici rentability, 
C - jedná se o BRF, které nejsou v takovém stavu, u kterých by regenerace mohla 

být zisková, 
D - území, které se považuje za rizikové pro veřejnou bezpečnost nebo na zdraví 

a musí s ním být naloženo, tak aby předešlo nehodám. 
 
Brownfieldy v MSK jsou nejčastěji zastoupeny v kategoriích „B“ (140) a „C“ (137). 
Kategorie „B“ jsou BRF, které pro provedení regenerace zpravidla potřebuji partner-
ství soukromého a veřejného sektoru. Větší skupinu tvoří i BRF, které jsou zařazeny 
do kategorie „C“, takto jsou hodnoceny BRF, které jsou málo přístupné a nacházejí 
se mimo komerční lokalitu.  K přesunutí BRF do vyšší kategorie je nutné najít spole-
čenský důvod, který bude podpořený veřejnou podporou. V menší míře je zde za-
stoupení BRF v kategorii „D“ a „A“. Ve skupině „D“ jsou nejproblémovější BRF, které 
zpravidla ohrožují lidské zdraví a životní prostředí. Převážná většina z nich je určena 
k demolici. V MSK se jedná o 67 BRF, které se převážně nacházejí v okresech Brun-
tál, Nový Jičín a Opava. Pouze 8 % BRF spadá do třídy „A“, která zahrnuje BRF, kte-
ré mají výhodnou polohu, vyřešené vlastnické vztahy a minimum problémů pro další 
rozvoj. Tyto BRF jsou umístěny v okresech Frýdek - Místek a Nový Jičín. Bližší in-
formace jsou uvedeny v obr. 1.13 a tab.1.5. 

Obr. 1.13 Podíl brownfieldů v MSK dle kategorizace 

 

Tab. 1.5 Rozdělení BRF dle kategorie v jednotlivých okresech MSK 

Kategorie/okres A B C D 

Bruntál 3 30 40 17 

Frýdek - Místek 7 19 17 9 

Karviná 3 20 12 3 

Nový Jičín 9 31 31 14 

Opava 5 17 20 15 

Ostrava 3 23 17 9 

Celkem 30 140 137 67 
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1.9 Dopravní dostupnost 

Dopravní dostupnost je hodnocena dle dvou kritérií - existence silnice I. třídy do 
10 km od BRF a železnice do 10 km BRF. Na obr. 1.14 jsou uvedeny hlavní dopravní 
tepny v Moravskoslezském kraji. 

Obr. 1.14 Dopravní dostupnost do Moravskoslezského kraje 

 

Zdroj: Agentura pro regionální rozvoj 

Převažuje počet BRF kde je možný dojezd po silnici I. třídy (90 %) anebo 
po železnici (95 %). Vzhledem k uvedeným hodnotám můžeme konstatovat, že do-
pravní dostupnost je ve většině případů velice dobrá. Pouze u 10 % není 
v dostupnosti silnice I. třídy a v 5 % není v blízkosti železniční stanice. Bližší informa-
ce jsou uvedeny v obr. 1.15 a 1.16. 

Obr. 1.15 Podíl BRF dle dopravní dostupnosti v MSK  
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Obr. 1.16 Rozdělení BRF dle dopravní dostupnosti v  jednotlivých okresech MSK 
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2 Profily brownfieldů v jednolitých okresech MSK 

Jak už bylo výše uvedeno, v MSK bylo zmapováno celkem 374 BRF, které se na-
chází ve všech okresech kraje. V předchozí kapitole byl proveden statistický přehled 
BRF na základě stanovených kritérií. V této kapitole budou brownfieldy v jednotlivých 
okresech blíže specifikovány. 

 

2.1 Brownfieldy v okrese Bruntál 

V tomto okrese bylo k datu 1.3 2016 registrováno celkem 91 BRF ve 25 obcích.  Nej-
více evidovaných BRF se nachází v obci Rýmařov (12). Z hlediska rozlohy mezi nej-
větší BRF v tomto  okrese patří opuštěný lom po těžbě břidlice, který má rozlohu 
72 ha a nachází se v obci Malá Štáhle. Podle zastavěné plochy patří mezi největší 
BRF v tomto okrese dva areály, kterými jsou bývalý Dřevokombinát, který má    
74 500 m2. V současné době je částečně využíván soukromými subjekty. Další roz-
sáhlý areál je Karnola, který má zastavěnou plochu 60 000 m2,  u některých budov 
byla již provedena regenerace a jsou částečně využívány.  

V okrese typově převažují budovy (56), které v minulosti byly převážně využívány pro 
občanskou vybavenost a pro zemědělské účely. BRF typu areál je v okrese celkem 
31, plochy jsou pouze tři. 

Z celkového počtu zmapovaných BRF je 70 BRF bez kontaminace, což znamená, že 
nejsou zamořeny žádnou nebezpečnou látkou. Zbytek tvoří BRF, které vzhledem 
k minulému využití jsou kontaminované (18). Pouze tři BRF vykazují silnou kontami-
naci. Jedná se o zemědělské statky nacházející se v obci Lichnov, které jsou v sou-
časnosti minimálně využívány do 20 %. 

BRF byly v okrese Bruntál využívány v těchto oblastech: občanská vybavenost 
(41), zemědělství (24) a průmysl (17). Občanskou vybavenost tvoří BRF, které 
v minulosti byly převážně využívány pro bydlení. Dále se jedná o bývalé zdravotní 
středisko, obchody či uzavřenou textilní školu. V seznamu BRF jsou uvedeny i tři 
zámecké areály. Jedná se o tyto zámky ve veřejném vlastnictví: 

 Janovický zámek v obci Rýmařov, areál má rozlohu 0,9 ha a zastavěnou plo-
chu o velikosti 2 602 m2.  

 Zámek Jindřichov v obci Jindřichov, rozloha areálu 5 ha, zastavěná plocha 
3 488 m2.  

 Zámek Dívčí hrad v obci Dívčí hrad, areál o rozloze 0,56 ha, zastavěná plo-
cha 1 632 m2.  

Ze zemědělských BRF je v současné době částečně využíváno 11, ostatní jsou 
prázdné a ve většině případů určené k demolici. U nevyužívaných BRF je problém ve 
vlastnictví, zpravidla se jedná o kombinovanou formu. 

Z původně průmyslově využitelných BRF jsou zajímavé dva areály, a to Karnola 
a Dřevokombinát (byly už výše zmíněny), za zmínku stojí i bývalý Pivovar, který slou-
žil po ukončení výroby, jako sklad zemědělských produktů, nyní je opuštěn. Areál má 
3,6 ha a zastavěná plocha čtyř budov je 35 685 m2. 
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Zajímavostí v okrese Bruntál je, že se zde nachází pět BRF, které byly původně vyu-
žívány k vojenským účelům. 

Budoucí využití BRF vychází z územního plánu dané obce. V okrese Bruntál se 
zpravidla jedná o BRF, které jsou uvedeny v kategorii  bydlení a obytné plochy (32), 
dále jsou zastoupeny BRF určené pro výrobu a skladování (21), občanskou vybave-
nost (19) anebo jsou to vhodné objekty a plochy pro podnikání (průmyslové zóny) 
(11).  

Z pohledu kategorizace BRF je největší zastoupení kategorie „C“ (40), takto jsou 
hodnoceny BRF, které jsou nepřístupné a nacházejí se mimo komerční lokalitu. Větší 
zastoupení mají i BRF typu „B“ (30), což jsou BRF, které pro regeneraci potřebují 
spolupráci veřejného a soukromého sektoru. 

Z hlediska stupně využití BRF můžeme konstatovat, že v tomto okrese je největší 
zastoupení BRF, které nejsou využívány (57).  V současnosti je maximálně využíván 
(na 75 %) pouze jeden BRF. Jedná se o Harrachův pivovar, který se nachází v blíz-
kosti Janovického zámku, přestože je budova v dezolátním stavu, v současné době 
slouží jako sklad.   

Tento region je sice charakteristický špatnou dopravní dostupností, ovšem k BRF se 
lze dopravit po silnicí I. třídy (87 %). Železniční zastávka je v dosahu do 10 km 
u 91 % BRF.  

2.2 Brownfieldy v okrese Frýdek – Místek 

V tomto okrese je evidováno celkem 52 BRF, z toho největší počet je ve městě Frý-
dek – Místek (13). Z hlediska vlastnické struktury převládají BRF v soukromém vlast-
nictví (39), ve veřejném je 10 BRF a v kombinovaném 3. Podle typu BRF převažují 
v tomto okrese areály (25). Největší z nich je bývalý objekt staré válcovny ArcelorMit-
tal, který má rozlohu 5,35 ha a zastavěná plocha 13 objektů, které jsou v areálu 
umístěny, je 53 501m2. Tento areál je v současné době uzavřený a budovy v něm 
chátrají. Za zmínku stojí i areál zámku Paskov, který má rozlohu 2,48 ha a zastavě-
nou plochu 3 206 m2. Tento památkově chráněný objekt byl naposledy využíván Fa-
kultní nemocnicí Ostrava pro léčbu onkologických pacientů. Obec areál koupila v r. 
2013. Zámek je z části renovovaný s malým přispěním z dotací, další budovy jsou 
zchátralé, ale renovují se (i s dobrovolným zapojením občanů města).  

Zastoupení BRF typu budova je v okrese celkem 20. Největší zastavěnou plochu 
2 667 m2 má budova v obci Metylovice, kterou tvoří dva objekty, v současnosti je čás-
tečně využívána jako kravín a odchovna mladého dobytka.  

BRF kdy se jedná o plochu bez objektů je v okrese celkem 6, největší rozlohou o ve-
likosti 1 ha – je plocha Sihly v Krásné. Panelová plocha v obci Krásná sloužila pro 
zkušební uhelný vrt a dle územního plánu by mohla být využita ke sportu a 
k rekreaci. Areál koupaliště v obci Čeladná je ve veřejném vlastnictví, obec na rege-
neraci získala prostředky z EU. Budoucí záměr obce je využít plochu pro zástavbu 
určenou k bydlení.  

Z hlediska míry kontaminace převažují i v tomto okrese BRF bez kontaminace (43), 
pouze devět je mírně kontaminovaných. Zpravidla se jedná o soukromé zemědělské 
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statky, které nejsou v současnosti využívané. Silně kontaminované BRF se v tomto 
okrese nenacházejí. 

Z hlediska původního využití převládají v tomto okrese BRF, ve kterých byly provo-
zovány tyto činnosti: průmyslová (19), zemědělská (13), nebo sloužily jako občanská 
vybavenost (14). 

Dle územního plánu je vhodné BRF v tomto okrese využit jako objekty a plochy pro 
podnikání (průmyslové zóny), např. objekt staré válcovny ArcelorMittal, který se na-
chází v blízkosti průmyslové zóny Lískovec, tím by mohlo dojít k propojení a rozšíření 
této průmyslové zóny. Další plánované využití je pro občanskou vybavenost, zde sto-
jí za zmínku areál bývalé lesní školky Morávka, který by mohl být přestavěn na tzv. 
„Dům přírody“. V okrese je 12 BRF, které je vhodné do budoucna využít pro bydlení.  

V okrese Frýdek-Místek převažují  BRF, které jsou prázdné a nejsou v současné do-
bě využívány (21). Pouze 4 BRF jsou využívány na 75 %, jedná se o dvě budovy 
a jeden areál. Budovy slouží k bydlení a občanské výstavbě, v areálu je provozována 
zemědělská činnost. 

Z hlediska kategorizace BRF jsou v okrese nejčastěji zastoupeny v kategorii „B“ (19), 
což je kategorie BRF a větší skupinu tvoří i BRF, které jsou zařazeny do kategorie 
„C“ (17).   

Dopravní dostupnost k BRF je v okrese Frýdek-Místek velice dobrá, převažuje počet 
BRF kde je možný dojezd po silnici I. třídy (98 %) a po železnici (96 %).  

2.3 Brownfieldy v okrese Karviná  

V okrese Karviná je evidováno celkem 38 brownfieldů3, které se nacházejí v deseti 
obcích. Největší zastoupení je v obci Bohumín, kde se nachází 11 BRF. Z hlediska 
vlastnické struktury BRF je 19 vlastněno soukromými majiteli a 17 je ve veřejném 
vlastnictví. Kombinovaná forma vlastnictví je pouze ve dvou případech. Z hlediska 
typu převažují budovy a areály. Budova s největší zastavěnou plochou 2 610 m2 je 
v obci Bohumín, jedná se o bývalý „Dům služeb“. BRF typu areál, který tvoří pět bu-
dov má největší zastavěnou plochou 22 072 m2 a nachází se v obci Těrlicko. 
V současnosti je tento areál využíván k zemědělským účelům (chov zvířat).   

Z hlediska rozlohy má největší plochu areál Průmyslového parku Karviná (bývalá Ko-
vona), který má 12,2 ha. Areál není plně využíván a současné využití je 
k průmyslovým účelům.  

V některých případech došlo vlivem původního využití BRF k jejich kontaminaci, 
v okrese Karviná je celkem 14 BRF, které jsou kontaminovány a z toho pouze dva 
jsou silně kontaminovány předchozí činností. Silnou kontaminací jsou postiženy 
areály v obci Bohumín, kde se např. jedná o bývalý areál distribučního střediska po-
honných hmot společnosti Benzina, jehož území není využíváno vyjma několika málo 
objektů, které jsou pronajaty. Pro sanaci území je zpracována projektová dokumen-
tace.  

                                            

3
 V okrese se nachází  BRF různého typu od společnosti Asental Group, která je ochotna v nejbližší 

době poskytne? poskytnout potřebné informace, které budou zaneseny do databáze ARR. 
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BRF byly v okrese využívány převážně v těchto oblastech: občanská vybavenost 
(18), průmysl (13) a zemědělství (5). BRF z kategorie občanská vybavenost byly 
v minulosti převážně využívány pro bydlení.  

Budoucí využití BRF vychází z územního plánu dané obce. V okrese Karviná se 
zpravidla jedná o BRF, které jsou určené k bydlení anebo jsou to objekty a plochy 
pro podnikání (průmyslové zóny).  

Z hlediska budoucího využití pro průmyslovou zónu je vhodný BRF nazvaný Dukla 
Industrial Park II, který by po zbourání několika budov mohl být propojen se součas-
nou průmyslovou zónu Dukla. Pro průmyslovou zónu by byl vhodný i průmyslový 
park Karviná (bývalá Kovona), který byl již výše uváděn. 

V okrese Karviná převažují  BRF, které jsou prázdné a nejsou v současné době vyu-
žívány (25). Pouze dva BRF jsou využívány nad 75 %. 

Z hlediska kategorizace jsou v okrese Karviná nejčastěji zastoupeny BRF v kategorii 
„B“, což je kategorie BRF, které pro regeneraci zpravidla potřebuji partnerství sou-
kromého a veřejného sektoru. Větší skupinu tvoří i BRF, které jsou zařazeny do ka-
tegorie „C“, takto jsou hodnoceny BRF, které jsou málo přístupné a nacházejí se mi-
mo komerční lokalitu.   

Dopravní dostupnost k BRF je v okrese Karviná velice dobrá, protože do 97 % BRF 
je možný dojezd po silnici I. třídy i po železnici (97 %).  

2.4 Brownfieldy v okrese Nový Jičín 

V okrese Nový Jičín je evidováno celkem 85 nemovitostí, které můžeme zařadit do 
skupiny brownfieldů. Největší zastoupení je v současnosti ve městě Nový Jičín, kde 
se nachází 11BRF. Z hlediska vlastnické struktury BRF nepatrně převažuje soukro-
mé vlastnictví nad veřejným. Kombinovaná forma vlastnictví je pouze ve dvou přípa-
dech. Z hlediska typu převažují budovy (43), největší zastavěnou plochu - 2 231 m2 
má budova, kterou tvoří tři objekty a nachází se v obci Kopřivnice, jedná se o bývalou 
budovu základní školy. 

BRF typu areál je v okrese (35), největší areál má 16,5 ha a nachází se v obci Nový 
Jičín. Jedná se o bývalý vojenský opravárenský podnik, ve kterém se nachází řada 
nevyužívaných objektů. V současné době je tento areál využíván ze 75 % pro výrobu 
určenou k vojenským účelům.  

Z pohledu kontaminace je v tomto okrese 71 BRF bez kontaminace, pouze 14 je kon-
taminovaných, pouze jeden je silně kontaminovaný (1). Jedná se o původní zámecký 
lihovar, který byl 35 let využíván jako sklad pohonných hmot Benzina. Tento BRF se 
nachází v obci Bartošovice a je v soukromém vlastnictví. V současné době je využí-
ván pouze z 10 %. 

BRF původně sloužily zejména k těmto účelům: občanská vybavenost (28) a země-
dělství (30). Dle územního plánu by jejich budoucí využití  BRF mělo být zaměřeno 
opět na občanskou vybavenost, případně na výrobu a skladování, či v zemědělství. 

Zajímavým BRF pro budoucí využití je v tomto okrese bývalá správní budova Agro 
v Jeseníkách nad Odrou, která má ideální zázemí pro přestavbu na lázeňský kom-
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plex pro seniory. Za zmínku určitě stojí vily kloboučnických továrníků Hückelů 
v Novém Jičíně, které v 90. letech sloužily jako ozdravovny, po převedení do sou-
kromého vlastnictví vily chátrají a nejsou využívány.  

V okrese převažují  BRF, které jsou prázdné a nejsou v současné době využívány 
(45). Ovšem, na rozdíl od ostatních okresů v kraji, je zde největší zastoupení BRF, 
které jsou využívány ze 75 %, nebo dokonce nad 75 %. Celkově se jedná o 9 BRF, 
které zpravidla slouží k výrobě a skladování. Vyskytují se mezi nimi i tři BRF, které 
v minulosti sloužily jako vojenské prostory. 

Podle kategorizace jsou v okrese Nový Jičín nejčastěji zastoupeny BRF ve skupi-
nách „B“ a „C“, kterých je v každé kategorii 31.  

Stejně jako u předchozích okresů je dopravní dostupnost k BRF v tomto okrese veli-
ce dobrá, převažuje počet BRF kde je možný dojezd po silnici I. třídy (78 %) a želez-
niční zastávku má v dosahu 92 % BRF.  

2.5 Brownfieldy v okrese Opava 

V okrese Opava je v současnosti evidováno celkem 57 brownfieldů, z toho největší 
počet 18, je v obci Březová. Z hlediska vlastnické struktury BRF převažuje soukromé 
vlastnictví (36) nad veřejným (15). Kombinovaná forma vlastnictví je zastoupena 
v šesti případech. Z hlediska typu BRF převažují budovy (38), největší zastavěnou 
plochu 2 421 m2 mají tři objekty zemědělského družstva v obci Sudice, které v sou-
časnosti nejsou využívané.   

Dalším typem BRF, který je v tomto okrese zastoupen, jsou areály, kterých je celkem 
19. Největší areál v obci Březová má rozlohu 12,51 ha a jeho součástí je 34 objektů 
o celkové zastavěné ploše 29 553 m2. Tento areál sloužil k zemědělským účelům 
a v současnosti je nevyužíván. Vlastník areálu je v insolvenci a areál je vystavěn na 
církevním pozemku.  

Z hlediska kontaminace opět i v tomto okrese převažují BRF, které nejsou minulou 
činností znečištěny (38). Kontaminováno je celkem 19 BRF, z toho pouze jeden vy-
kazuje silnou kontaminaci po bývalém zemědělském využití. 

Původní využití BRF v tomto okrese bylo zejména k zemědělským účelům (29), ane-
bo se jedná o nemovitosti, které sloužily jako občanská vybavenost (28).  

Budoucí využití  BRF v tomto okrese by mělo být zaměřeno na zemědělské aktivity, 
bydlení nebo občanskou vybavenost. U některých BRF je už známé možné budoucí 
využití, např. bývalý statek se dvorem v centru obce Jakartovice, který chce obec při 
případném získání dotace přestavět na dům pro seniory. Dalším příkladem BRF, kde 
je připravený projekt pro případnou budoucí realizaci, jsou administrativní budovy 
v obci Březová, které obec má záměr přebudovat na byty s pečovatelskou službou. 

V okrese převažují  BRF, které jsou prázdné a nejsou v současné době nijak využí-
vány (33). Z celkového počtu je 9 BRF využíváno asi z 30 % a 6 z 50 %.  

Z hlediska kategorizace jsou, stejně jako v okrese Nový Jičín, nejčastěji zastoupeny 
BRF v kategorii „B“ a „C“. BRF v kategorii „B“ je evidováno 17, v kategorii „C“ je cel-
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kový počet 20 a jedná se o BRF, u kterých není velká naděje na regeneraci, protože 
trh o ně nemá zájem.  

Dopravní dostupnost k BRF je stejně jako u předchozích okresů velice dobrá, převa-
žuje počet BRF, kde je možný dojezd po silnici I. třídy (96 %) a železniční zastávku 
má v dosahu 98 % BRF. 

2.6 Brownfieldy v okrese Ostrava 

V okrese Ostrava je v současnosti evidováno celkem 52 brownfieldů, z toho největší 
zastoupení je přímo ve městě Ostrava (32). Další BRF budou doplněny po provedení 
pasportizace, která se plánuje ve 2. pol. tohoto roku. Další informace o BRF v okrese  
různého typu budou získány od již zmiňované společnosti Asental Group.  

Z hlediska vlastnické struktury BRF převažuje soukromé vlastnictví (45) nad veřej-
ným (4). Kombinovaná forma vlastnictví je zastoupena ve třech případech. Z hlediska 
typu BRF převažují areály (26), největší z nich mají rozlohu přes 50 ha. Jedná se o 
areály, které v minulosti byly využívány k průmyslovým účelům. V současnosti jsou 
prázdné a po regeneraci by mohly být využity pro vybudování průmyslové zóny. 

BRF typu budova jsou na rozdíl od ostatních okresů zastoupeny v menší míře, 
v databázi je prozatím uvedeno 22 budov. Největší zastavěnou plochu 2 125 m2 má 
dům naproti dolu Alexandr v Ostravě. Jedná se o budovu ve špatném technickém 
stavu, u které není jasné další možné využití. 

Míra kontaminace BRF je stejná jako u ostatních okresů, opět převažují BRF, které 
jsou bez kontaminace (35), kontaminovaných BRF je v okrese celkem 17, z toho 
pouze 3 jsou silně kontaminované. Jedná se o areály, které v minulosti byly využity 
pro průmyslovou nebo zemědělskou činnost.  Areály jsou nezastavěné a v současné 
době jsou nevyužívané. Regenerace těchto BRF bude finančně náročná.  

Původní využití BRF v okrese Ostrava, vzhledem k tomu, že se jedná o průmyslový 
region, bylo zejména k průmyslovým účelům (24).  Větší zastoupení zde mají i BRF, 
které sloužily jako občanská vybavenost (16), ale i BRF kde byla vykonávaná země-
dělská činnost (10).  

Vzhledem k počtu bývalých průmyslových areálů v okrese Ostrava by mělo být bu-
doucí využití  BRF zaměřeno na výstavbu průmyslových zón. Typově se BRF hodí 
i pro přestavbu na občanskou vybavenost.  

Příkladem BRF, pro který je již vytvořený projekt pro budoucí využití, je např. plocha 
bývalého statku ve Velké Polomi, kde budoucím záměrem je vystavět nové centrum 
obce s radnicí, byty a občanskou vybaveností. Bohužel se prozatím nedaří záměr 
realizovat s ohledem na finanční nároky. 

Dalším příkladem BRF je bývalý lihovar v Ostravě, jehož prostory jsou v dobrém sta-
vu. Část budovy je využívána svazem chovatelů, zbytek tvoří prostory, které by moh-
ly sloužit pro podnikání.  

I v  okrese převažují BRF, které jsou v současnosti prázdné (28), zbytek je částečně 
používán. Pouze 3 BRF vykazují využití ze 75 %, jedná se o kotelnu v obci Čavisov, 
která slouží jako sklad, budova je ve špatném technickém stavu a v plánu je přesta-
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vět ji na garáž pro čistící vůz. Dále je to zemědělský areál v obci Klimkovice, který 
tvoří tři objekty o celkové zastavěné ploše 927 m2 a rozloze 0,32 ha.  

Z hlediska kategorizace jsou nejčastěji zastoupeny BRF v kategorii „B“ a „C“. BRF 
v kategorii „B“ je evidováno 23 a u kategorie „C“ je celkový počet 17.  

Dopravní dostupnost k BRF je stejně jako u předchozích okresů velice dobrá, převa-
žuje počet BRF, kam je možný dojezd po silnici I. třídy (96 %) a železniční zastávku 
mají v dosahu všechny BRF v okrese. 
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3 Možnosti financování brownfieldů v MSK 
 

V aktuálním programovém období 2014 - 2020 je možné získat dotace na revitalizaci 
brownfieldů z různých operačních programů (OP), tato podpora však cílí téměř vý-
hradně na soukromý sektor. 

Hlavním operačním programem, který nabízí možnosti dotací pro revitalizaci starých 
nevyužívaných objektů je Operační program Podnikání a inovace pro konkurence-
schopnost (OP PIK). V rámci tohoto OP se nachází program podpory Nemovitosti, 
jehož primárním cílem je „podpořit rozvoj podnikatelských nemovitostí, jako např. 
rekonstrukce pro výrobní haly, technologická a výzkumná centra či centra strategic-
kých služeb“.  Typovým projektem je modernizace zastaralých, prostorově a technic-
ky nevyhovujících a energeticky náročných objektů, budov a areálů malým a střed-
ním podnikatelem, které bude možné znovu využít pro rozvoj jeho výrobních činností 
a služeb. Tzn., že podmínkou je využití renovovaného brownfieldu pro mimo jiné 
podnikatelské účely. Vhodný je také program podpory Školící střediska, tento pro-
gram umožňuje přestavět staré nevyhovující prostory na moderní školící centra. 

Dalším operačním programem, který částečně cílí na revitalizaci brownfieldů, je Ope-
rační program Životní prostředí. Tento program se zabývá sanací vážně kontamino-
vaných lokalit, u nichž jsou prokázána rizika pro lidské zdraví a ekosystémy, předmě-
tem je sanace těchto vážně kontaminovaných lokalit. Tato podpora tedy bude větši-
nou předcházet podporu z OP PIK.  

Doplněním těchto dvou výše uvedených programů je Program rozvoje venkova, jed-
ná se však spíše o komplementaritu, kdy výběr projektů bude v některých opatřeních 
posuzován také z hlediska možné revitalizace brownfieldů, a to ve smyslu posílení 
agroturistiky.  

Realizaci konkrétního podnikatelského záměru lze uskutečnit financováním i z jiných 
dotačních titulů, nejedná se však o primární cíl daných programů podpory.   

Aktuálně je Ministerstvem pro místní rozvoj vyhlášen pro obce dotační Program na 
demolici budov v sociálně vyloučených lokalitách, kterých se v Moravskoslezském 
kraji nachází celkem 28. Ministerstvo pro místní rozvoj uvolňuje pro tyto účely každý 
rok až 100 milionů korun. Žadatelé mohou získat maximálně 80 procent nákladů na 
demolici, nejméně 300 tisíc korun a nejvýše 5 milionů korun. Čím větší je míra soci-
álního vyloučení v určité lokalitě, tím větší šanci bude mít obec na získání dotace. 
Podmínkou ale je, že musí nemovitosti vlastnit a mít zpracovaný projekt následného 
využití pozemku. Ten pak do tří let po zbourání budovy realizovat. Prostor po demoli-
ci je nutné také revitalizovat, je možné v něm postavit nový objekt, který bude sloužit 
jinému účelu než sociálnímu bydlení. 

V závěru této kapitoly bychom se rádi zmínili, o finančním nástroji nazvaném JESSI-
CA. Prostřednictvím zvýhodněných úvěrů z finančního nástroje JESSICA bylo 
v rámci ROP Moravskoslezsko podpořeno 5 projektů v celkovém objemu přes 
430 mil Kč. V současné době se investované prostředky začínají Regionální radě 
vracet zpět, a to ve formě splátek poskytnutých úvěrů. Regionální rada regionu 
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soudržnosti Moravskoslezsko při nastavování pravidel výstupní politiky 
CA  počítá i do budoucna s obdobným využitím těchto vrácených  prostředků. Opět 
by se mělo jednat o návratné investice, zaměřené především na podporu revitalizace 
brownfieldů v Moravskoslezském kraji. Podrobnosti budou k dispozici v druhé polovi-
ně roku 2016. 
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4 Závěry a doporučení 
 

Na základě terénního šetření, které provedli zaměstnanci ARR v  77 obcích Morav-
skoslezského kraje v období od listopadu 2015 do únoru 2016, byly stanoveny  ná-
sledující závěry:  

 Existuje značné množství brownfieldů, které se nacházejí v obcích v MSK. 

 Po jednání se zástupci Společnost Asental Group, bylo dohodnuto, že poskyt-
ne potřebné informace o jejich počtu a stavu BRF, které po zmapová-
ní/ověření relevance budou také zaneseny do databáze ARR.  

 Tyto brownfieldy často značně snižují kvalitu života v obcích a jejich odstraně-
ní/regenerace patří k obecním prioritám. 

 U brownfieldů v soukromém vlastnictví jsou hlavními problémy jejich revitali-
zace, nevyjasněné nebo komplikované vlastnické vztahy a nezájem majitelů 
řešit regeneraci těchto objektů (s tím je spojena i reálná nemožnost obcí donu-
tit majitele brownfieldů k nápravě stavu).  

 U brownfieldů ve veřejném vlastnictví je hlavním problémem nedostatek fi-
nančních zdrojů pro revitalizaci brownfieldů (to se týká především malých ob-
cí, kde náklady na regeneraci byť jen jediného brownfieldu často přesahují 
roční rozpočet obcí). 

 U brownfieldů v kombinovaném vlastnictví se projevují všechny výše popsané 
problémy. 

 Pozitivní je, že obce mají často připravený záměr revitalizace a budoucího vy-
užití brownfieldů, stejně tak jsou často i domluveny se soukromými vlastníky 
na odkupu daných brownfieldů. 

 Obce mají zájem aktivně řešit problematiku regenerace brownfieldů. 
 

Z výstupů získaných v terénním šetření byly stanoveny tato doporučení: 

 Obcím chybí možnosti získaní finančních zdrojů pro regeneraci brownfieldů 
(ty jsou určeny především pro soukromý sektor), proto je žádoucí zavedení 
dotačních možností, nebo finančních nástrojů pro podporu regenerace 
brownfieldů ve veřejném vlastnictví. 

 Žádoucí je také zavedení dotací na předprojektovou přípravu lokalit, studie 
budoucího využití území. 

 I nadále je nezbytné prostřednictvím ARR aktivně spolupracovat s obcemi 
v této oblasti a hledat možnosti řešení pro revitalizaci brownfieldů.  

 Ve snaze získat potenciální investory je zásadní oblast propagace brownfiel-
dů. Je žádoucí pravidelně aktualizovat databáze ARR a prezentační materiá-
ly, a iniciovat jednání mezi zainteresovanými stranami, tj. majitelem vhodného 
objektu a potencionálním investorem či developerem. 

 Pro získání podrobnějších poznatků o využitelnosti každého jednotlivého 
brownfieldu by měl být zvolen individuální přístup. To znamená posuzovat 
využitelnost jednotlivých nemovitostí, provést hlubší analýzu možností jejich 
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využití např. formou grantové studentské soutěže (tzn. zapojit studenty 
z univerzit v kraji do vytvoření projektu regenerace vybraného BRF). 
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Seznam zkratek 

ARR – Agentura pro regionální rozvoj 

BRF – Brownfield/y 

MSK – Moravskoslezský kraj 

OP – Operační program 
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Přílohy 
1. Fotodokumentace náhodně vybraných brownfieldů z každého okresu Moravsko-

slezského kraje 
2. Formulář dotazníku z terénního šetření 
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Příloha 1 

Fotodokumentace brownfieldu „Janovický zámek“ v obci Rýmařov, okres Bruntál 
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Fotodokumentace brownfieldu „Rekreační středisko České srdce“ v obci Morávka, 
okres Frýdek-Místek 
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Fotodokumentace brownfieldu „Larischovy konírny“, obec Karviná, okres Karviná 
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Fotodokumentace brownfieldu „Vily Johanna a Augusta Hückelovýc“ v obci Nový Ji-
čín, okres Nový Jičín 
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Fotodokumentace brownfieldu „ Jančí statek“, obec Březová, okres Opava 
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Fotodokumentace brownfieldu „Bývalý lihovar“, obec Ostrava-Radvanice, okres Os-
trava 

 

 

 

 

 



 

36 
 

Příloha 2 

Dotazníkový list - Databáze Brownfieldů Moravskoslezského kraje 
 
Jméno vlastníka:  

Adresa:  

Zodpovědná kontaktní osoba 
pro komunikaci: 

 

E-mail:  

Telefon:  

 
Název: 
 

 

Obec:  

Katastrální území:  

Parcelní číslo:  

Okres: 

 Bruntál 
 Frýdek – Místek 
 Karviná 
 Nový Jičín 
 Opava 
 Ostrava 

Plocha (ha):  

Plocha k dispozici (ha):  

Počet objektů v lokalitě:  

Zastavěná plocha (m2):  

Popis:  

Bývalé využití: 

 Průmysl 
 Zemědělství 
 Skládkování 
 Vojenský prostor 
 Dopravní 
 Občanská vybavenost 
 Jiné  

Zasíťování: 
 Nezasíťováno 
 Částečně 
 Kompletně 

Vlastnické vztahy: 
 Veřejné (město, kraj) 
 Soukromé 
 Kombinované 

Počet vlastníků (uveďte po-
čet): 

 

Ostatní vlastníci: 
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Vybavení infrastrukturou: 
 Plyn 
 Voda 
 Elektrická energie 

Dopravní dostupnost – silnice:  Silnice I. třídy nebo dálnice do 10 km 

Dopravní dostupnost – želez-
nice: 

 Železniční stanice do 10 km 

Opuštěnost areálu: 
 Zcela 
 Částečně 

Procento využití areálu: 

 Nad 75 % 
 75 % 
 50 % 
 30 % 
 20 % 
 10 % 
 0 % 

Využití dle ÚP:  

Míra kontaminace: 
 Bez kontaminace 
 Mírná kontaminace 
 Silná kontaminace 

Druh ekologického zatížení: - 

Závazky státu (případně jiné) 
vůči lokalitě: 

 

GPS šířka:  
(např.: 49°49’45.634*N): 

 

GPS délka:  
(např.: 18°15’57.353*E): 

 

 

 


