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1. ÚVOD 
 

Problematika nalezení vhodných způsobů regenerace v současnosti nevyužívaných 
území, které v průběhu vývoje společnosti ztratily svojí funkci, chátrají a negativně ovlivňují 
sama sebe a svoje okolí, tedy tzv. deprimujících zón (brownfields), se objevila v agendách 
rozvinutých zemí zhruba počátkem roku 1970. 

 

Vyřešení této problematiky je vzhledem k jejímu multidisciplinárnímu charakteru velmi 
složité a úspěch není vždy zajištěn. Projekty znovuoživení nesou zvýšená rizika a vzhledem 
k častému ekologickému poškození pozemků a míře devastace objektů jsou také velmi 
nákladné. Soukromý kapitál díky uvedeným problémům nemá bez legislativní a finanční 
intervence státu příliš zájem o vstup do procesu regenerace. Prodlužování stavu očekávání 
však přináší prohlubování negativních ekonomických účinků a často dochází k deprimaci 
okolí. 

 

V České republice představují deprimující zóny výraznou část zastavěného území mnoha 
velkých měst i menších sídel. Platí přitom, že aktivní podpora jejich opětovného využití 
nejenom že posílí vitalitu a ekonomickou výkonnost našich měst a celé naší společnosti, ale 
také pomůže snížit tlak na zábor zemědělského půdního fondu, který způsobuje výstavba na 
„zelených loukách“, tzv. greenfields . 

 

Příprava komplexnější strategie regenerace deprimujících zón byla však v České 
republice zahájena až v roce 2003, do té doby byl problém řešen spíše na úrovni 
izolovaných studií a projektů. Na rozdíl od vyspělých zemí západní Evropy, USA a Kanady 
přetrvávalo až do konce roku 2005 v podvědomí odpovědných pracovníků přesvědčení, že 
skutečnou deprimující zónou je pouze tzv. průmyslový brownfield a jiné do této klasifikace 
nepatří. 

 

V současnosti je budoucnost úspěšného řešení této regenerace deprimujících zón 
v České republice především otázkou vyřešení vlastnických práv, případného odstranění 
ekologické zátěže, aktivního přístupu samosprávných orgánů, míře ingerence státu a využití 
možností, které v programovém období 2007 až 2013 dají strukturální fondy Evropské unie. 
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2. ZPŮSOBY PŘÍSTUPŮ K PROBLEMATICE DEPRIMUJÍCÍCH ZÓN 
V ČESKÉ REPUBLICE, SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA 
NEPRŮMYSLOVÉ DEPRIMUJÍCÍ ZÓNY 

2.1. VYMEZENÍ POJMU DEPRIMUJÍCÍ ZÓNA 
Pojem „deprimující zóna“ je v České republice synonymem pro velmi frekventovaný 

výraz „brownfields“. Obsah tohoto pojmu se však mění podle příslušných tematických 
zaměření.  

Brownfields, tedy urbanizované území, které pozbylo svojí původní funkci je fenomén, 
který se vyskytoval již v dávné minulosti. Do popředí zájmu se však dostal až v polovině 70. 
let minulého století, především v důsledku masivního nárůstu opuštěných průmyslových 
areálů. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo především o důsledek ropné krize, 
převažovala představa, že se jedná pouze o území, areál, zónu, která měla průmyslový 
charakter a nacházela se na administrativním území města. 

Teprve s postupným rozvojem regenerace průmyslových brownfields a zjištěním, že 
některé modely jsou aplikovatelné a v jiných případech, začalo se uvažovat se zařazením 
také nevyužívaných komerčních, administrativních a obytných objektů v jednotlivých 
městech a zemědělských a vojenských objektů a areálů mimo obytná území měst. 

V některých zemích dnes již tato definice zahrnuje v současnosti také zanedbané a 
zpustlé části areálů jinak prosperujících podniků, parkoviště, okolí čerpacích stanic a sídlištní 
extravilán. 

Brownfields vznikají jako výsledek průmyslové nebo jiné restrukturalizace. Ekonomické 
změny v České republice byly příčinou extrémního nárůstu počtu brownfields v České 
republice, především díky omezené schopnosti vrátit tento majetek zpět do efektivního 
využívání. 

V České republice se zájem o problematiku regenerace brownfields začíná datovat 
rokem 1998 a teprve v roce 2000 se otázka brownfields stává předmětem zájmu veřejné 
správy. 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR definuje brownfields jako „všechny pozemky a 
nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svojí původní funkci nebo jsou 
nedostatečně využité.Tyto nemovitosti také ekonomicky a fyzicky deprimují sama sebe a své 
okolí. Složitostí a nákladností problémů spojených s renovací a ozdravěním pak tyto 
nemovitosti odrazují soukromý kapitál od účinné intervence“. 

K ekvivalentu „brownfields“ je proto používán termín „deprimující zóna“. Z pohledu 
Ministerstva pro místní rozvoj je tento pojem oprávněný, protože: 

 bydlení vedle opuštěné továrny snižuje jeho hodnotu, 

 opuštěné plochy ve městě snižují efektivnost infrastruktury, 

 vznikají ekologické hrozby apod. 
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Existence deprimující zóny tedy vytváří tzv. negativní externality, které omezují další 
rozvoj přilehlého území a snižují jeho hodnotu. 

Podle další definice Ministerstva pro místní rozvoj ČR jsou deprimující zóny nemovitosti 
(pozemky nebo objekty), které se nacházejí na současném nebo v minulosti zastavěném 
území, které nejsou efektivně využívány a které jsou zanedbané a případně i 
kontaminované.  Deprimující zóny obvykle vznikají jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, 
rezidenční nebo jiné aktivity a jejich problematiku lze řešit buď obnovením původní funkce 
nebo nahrazením novým typem využití. Deprimující zóny reprezentují tedy všechny oblasti 
ekonomiky a jsou rozmístěny v centrech i okrajích zastavěných území. Existence 
deprimujících zón působí negativně na své okolí, které ztrácí atraktivitu pro obyvatele a 
investory s negativními dopady na hodnotu a možnosti využití celého okolí. 

 

Neprůmyslové deprimující zóny jsou z hlediska typologie podle původního použití 
především staré zemědělské objekty, nevyužívané drážní pozemky a objekty, bývalé 
vojenské prostory, vybydlené obytné čtvrti, nefunkční a nedostavěné objekty občanské 
vybavenosti a institučního charakteru apod. 

 

Pojem používaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR koresponduje svým významem s  
pojmem používaným Ministerstvem životního prostředí ČR, tedy narušené pozemky, příp. 
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Agenturou CzechInvest  používaným pojmem 
brownfields. 

 

Lze tedy konstatovat, že pojem brownfields a pojem deprimující zóna je téměř totožný 
s tím, že pojem používaný Ministerstvem pro místní rozvoj je již spíše definicí problémových 
vazeb vzniklých již samotnou existencí brownfields. Lze sice připustit určitou nerovnováhu při 
používání dalších termínů, jako např.: 

 
 blackfields – tedy lokality vyznačující se extrémně vysokými hodnotami kontaminace 

půdy, podzemních a povrchových vod atd., které jsou překážkou dalšího využití, 
 

 greenfields – tedy pozemky a volné plochy mimo zastavěné území původně určené 
pro zemědělskou nebo lesnickou výrobu, příp. pro rekreační využití, které jsou nově 
určeny pro komerční, průmyslovou nebo rezidenční zástavbu. 

 

Vzhledem k původnímu zadání a s přihlédnutím k tomu, že termín brownfields stále 
evokuje představu především průmyslovou činností vzniklých deprimujících zón, je v textu 
používán termín Ministerstva pro místní rozvoj. 

Další otázkou, kterou je nutno řešit již při vymezování pojmů, je rozpor mezi obecnou 
definicí deprimující zóny dle Ministerstva pro místní rozvoj (narušené pozemky dle 
Ministerstva životního prostředí ČR) a Agenturou CzechInvest (brownfields), tedy zda lze za 
řešené území považovat pouze pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území nebo 
také pozemky a nemovitosti na jeho okraji a mimo ně. 
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Vzhledem k charakteru neprůmyslových zón, mezi které patří i zemědělské objekty, 
nacházející se v mnoha případech i na okrajích především malých měst a obcí, ale jejichž 
negativní dopad se promítá v rámci celého sídla, zpracovatel zahrnul do projektu i analýzu 
deprimujících zón ležících na okraji urbanizovaných území. 

Pro použití termínu deprimující zóna hovoří i skutečnost, že v České republice je většina 
z nich sice ekonomicky neefektivních, málo využitých a značně devastovaných ploch a  
objektů, většinou však ne zcela opuštěných a ne zcela prázdných. V řadě států pak nejsou 
tyto zóny považované za brownfields. Rozhodně však již je zde v tomto případě nastartován 
efekt deprimace okolí. Z tohoto pohledu se ukazuje vhodné využívat terminologii Ministerstva 
pro místní rozvoj, která umožní zahrnout většinu se zamýšlených objektů. 

 

2.2. CHARAKTERISTIKA VZNIKU DEPRIMUJÍCÍCH ZÓN V ČR 
 

Vznik a existence deprimujících zón není z pohledu doby jejich vzniku fenoménem 
období po roce 1989, ale jedná se o historický prvek, který v geografickém prostoru existuje 
od doby vzniku lidstva. Přijmeme-li správnou definici, že deprimující zónou nejsou pouze 
průmyslové nevyužívané objekty, pak klasickým příkladem mohou být např. torza 
středověkých hradů apod. 

Skutečným problémem se však nevyužívané plochy a objekty stávají až v okamžiku, kdy 
jejich počet neúměrně vzrůstá a svojí existencí neúměrně zatěžují (deprimují) jednotlivá 
sídla, obce, města, případně jejich části. 

Na území České republiky vznikaly skutečné deprimující zóny v  omezené míře již 
v předválečném období, většinou vždy cyklicky v důsledku probíhajících hospodářských krizí.  

Z hlediska množství však můžeme jednotlivá období vzniku deprimujících zón na území 
České republiky rozdělit do následujících dvou etap: 

 

1. Období do konce roku 1989 

• V rámci socialistické plánované ekonomiky existovala již tehdy řada případů 
postupného chátrání výrobních i nevýrobních objektů, včetně staveb pro bydlení. Tyto 
objekty však měly svého vlastníka a to, že nebyly využívány a byly ponechány svému 
stavu bylo typickou vlastností plánované ekonomiky. Typickým příkladem bývaly 
zemědělské objekty, které se v procesu postupné koncentrace zemědělské výroby 
stávaly nepotřebnými (např. malé drůbežárny, teletníky apod.). Socialistické 
organizace tyto objekty stále využívaly, ale z pohledu investic do údržby postupně 
chátraly a k jejich odstranění zpravidla nedocházelo. 

• Z pohledu vlastnických práv je však nutno konstatovat, že téměř veškeré tyto objekty 
měly své konkrétní vlastníky, vlastnická práva jako jeden z limitujících prvků 
revitalizace deprimujících zón byla v té době jednoznačně určena. 
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• Vlastnické vztahy se uplatňovaly nejen u majetku zemědělských družstev a státních 
statků, ale také u zařízení dopravních, občanské vybavenosti a u zařízení 
vojenských. 

• Problematika deprimujících zón byla řešena většinou zajištěním jejich bezpečnosti, 
především z pohledu zajištění proti vstupu cizích osob. 

• Pro deprimující zóny vzniklé do konce roku 1989 je charakteristický především aspekt 
polohy – nevyužívané objekty a plochy se vyskytovaly spíše ve venkovském prostoru. 

2. Období po roce 1989 

• Počet deprimujících zón po roce 1989 výrazně vzrostl. Příčin byla celá řada, jednalo 
se však především o důsledky vypořádávaní majetkových vztahů v souvislosti 
s restitučním procesem, privatizací ekonomiky a makroekonomickými změnami 
v celosvětovém prostoru. Výrazně vzrostl počet průmyslových deprimujících zón a po 
roce 2000 také opuštěných a nevyužívaných vojenských areálů. Vzrostl počet areálů 
zemědělské výroby a staveb pro bydlení. 

• Hlavním problémem, co do jejich celkového počtu, zůstávají nevyužívané objekty a 
areály zemědělské výroby, které vznikly působením následujících faktorů: 

• Omezením rozsahu bývalých zemědělských podniků v důsledku procesů restitucí a 
privatizace. 

• Přístupem restituentů k jejich majetku, který je v současných ekonomických 
podmínkách ve většině případů nevyužitelný a většinou neprodejný, zejména ve 
venkovském osídlení a v malých městech. 

• Využitím těchto objektů a areálů, což je často ekonomicky nevýhodné a vede k řešení 
výstavbou na volné ploše, kterou vznikne zařízení, které je přesně přizpůsobeno 
požadavkům investora a ve svých konečných důsledcích je ekonomicky výhodnější. 

• Velmi často nevhodnou polohou sídla. 

• Ve zvýšené míře se začal uplatňovat vliv nevyužívaných dopravních objektů a ploch, 
které jsou vytvářeny především drážními plochami. V důsledku útlumu železniční 
dopravy se uvolnily, zejména ve větších městech, pro současnou potřebu 
naddimenzované plochy seřaďovacích a nákladových nádraží a další plochy 
v majetku Českých drah, které jsou často umístěny v centrálních částech měst nebo 
v jejich blízkosti, a v současnosti jsou buď  zcela nevyužívány nebo využívány jen 
málo a pro různé krátkodobé potřeby. Vznik těchto dopravních deprimujících zón má 
tyto příčiny: 

• Naddimenzovaná dopravní zařízení a plochy z dřívější doby, kdy měla větší význam 
železniční nákladová doprava. 

• Nevhodně umístěné areály hromadné silniční dopravy, autobusová nádraží 
v centrech měst a zařízení nákladové dopravy nevyhovující současným potřebám 
menších dopravních firem. 

• Přesun hromadné dopravy osob k dopravě soukromými dopravními prostředky. 
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• Změny dopravních těžišť a nároků na hromadnou dopravu v důsledku rozvoje 
zejména větších měst. 

• Diferenciovaný způsob využití v závislosti na poloze v organismu měst. Plochy jsou 
často navrhovány na výstavbu bytů a zařízení občanské vybavenosti vzhledem 
k tomu, že se často jedná o jedny z posledních přestavbových ploch v centrech měst 
nebo v bezprostřední blízkosti center. 

• Podcenění vlivu revitalizace železnice jako ekologického způsobu dopravy a z toho 
plynoucí potřeby využití těchto ploch opět pro dopravní účely ve vzdálenějším 
výhledu. 

• I přes skutečnost, že mezi deprimující zóny patřily před rokem 1989 také nevyužívané 
vojenské objekty a areály, vzrostl jejich počet rapidně až po roce 2000. Tyto 
deprimující zóny mají svoje vlastní specifika a faktory vzniku, a základní předpoklad 
jejich revitalizace je jednoznačně v legislativní rovině. Charakteristické jsou 
především tím, že: 

• Neexistují jednoznačné představy o formě uvolňování vojenských areálů. 

• Jedná se o rozsáhlé areály se stavebními objekty v různém stavu údržby. 

• Rozsah objektů je zpravidla větší, než jaký potřebují zájemci, zejména obce a menší 
města. 

• Pouze velké areály, zejména prostory letišť, jsou vhodné k vytváření strategických 
průmyslových zón. 

• Značná finanční náročnost jejich revitalizace daná právě plošným rozsahem, počtem 
a stavem objektů. 

• Řada potenciálních zájemců již využila jiné možnosti a nabídky pro své rozvojové 
záměry. 

• Nedostatečná informovanost o starých ekologických zátěžích, neexistence 
dokumentace. 

• Nákladná ostraha areálů po jejich převedení na obce. 

• Nevyužívaná zařízení občanské vybavenosti, tzv. institucionální deprimující zóny, 
představují další typ, který zahrnuje rozsáhlou škálu nevyužívaných zařízení obchodu 
a služeb, kulturních a sportovních zařízení, zdravotnických zařízení a dalších objektů. 
Vznikla jednak v důsledku malé privatizace, kdy se dostala do vlastnictví subjektů, 
které na dlouhodobém provozování příslušných služeb neměly zájem, často se jedná 
o dlouhodobě rozestavěné objekty na jejichž dokončení chybějí finanční prostředky.   
Příčiny jejich vzniku jsou následující: 

• Zařízení nevyhovují novým potřebám, jejich rekonstrukce by byla příliš nákladná a 
často je pak využívána pouze jejich část, přičemž objekt jako celek postupně chátrá 
se všemi negativními důsledky nepříznivého vlivu na okolí. 

• Nevhodná dispoziční řešení neodpovídající soudobým požadavkům. U obchodní 
vybavenosti neúměrně velké skladovací prostory. 
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• Technické  parametry staveb, vysoké tepelné ztráty a z toho pramenící nákladný 
provoz. 

• Konkurence nově budovaných zařízení, zejména supermarketů a hypermarketů. 

• Dlouhodobá rozestavěnost některých objektů daná zpravidla nedostatečnými 
finančními prostředky investorů nebo restitučními nároky. 

• Nejistá rentabilita provozu po dokončení rozestavěných zařízení, zejména 
sportovních a kulturních. 

• Předimenzovanost zařízení vyplývající z dřívějších potřeb. 

• Dalším příkladem deprimujících zón jsou bývalé skládky. Jejich zařazení je 
motivováno tím, že po ukončení skládkování jsou sice zahrnuty zeminou a 
zatravněny, ale vzhledem k únikům plynů z uložených materiálů jsou však oploceny a 
dlouhodobě nepřístupny. Většinou na nich chybí stromová a keřová zeleň, která by 
byla základem pro budoucí využití jako zelených ploch s případnou rekreační funkcí. 
Ve stavu, kdy je zde jen travní porost se negativně uplatňuje jejich terénní morfologie 
a jejich zapojení do ostatního území, byť jen z hlediska pohledového uplatnění, je 
většinou nevyhovující. 

• Do kategorie skládek jsou zařazeny i recyklační areály. Ty jsou na rozdíl od skládek 
stále v provozu a na své okolí působí i díky odlehlosti od zastavěného území 
negativně. S rozvojem sídel a jejich uzávěrou lze předpokládat i v tomto případě do 
budoucna nutnost řešení těchto areálů. 

• Zvláštním typem deprimujících zón jsou bývalé stavební areály. Jsou specifikem 
velkých měst. V případě řešených území především hl. m. Praha. Dřívější organizace 
stavebnictví formou velkých stavebních firem a velkých státních zakázek vedla 
k výstavbě stavebních dvorů dimenzovaných pro tehdejší potřebu. Příčiny jejich 
vzniku byly následující: 

• Koncentrace výstavby na relativně malé ploše po delší dobu. 

• Výhody vytváření centrálních stavebních zařízení. 

• Možnost obsluhovat z těchto zařízení i další stavby. 

• Obtížné využití menšími firmami vzniklými po privatizaci stavebních firem. 

• Náklady spojené s odstraňováním těchto zařízení. 

• Zánik některých menších firem, které tyto areály využívaly. 

• Pro hl. m. Prahu je charakteristický také typ deprimujících zón, kterými jsou areály 
bývalých resortních výzkumných ústavů, které jsou využívány pouze zčásti, jejich 
stav je však doposud vyhovující. Mezi hlavní charakteristiky tohoto typu deprimujících 
zón patří: 

• Neujasněnost další koncepce činnosti. 

• Velký plošný rozsah areálů zejména u zemědělských areálů související s potřebou 
ploch pro experimentální pěstování rostlin a s tím související další objekty. 
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• Poloha především v okrajových částech urbanizovaného území a tím menší negativní 
vlivy na okolí. 

• Poloha v  sousedství obytné zástavby v případech rušivých a nebezpečných činností. 

• Obtížné určení perspektiv rozvoje v případě  vojenských výzkumných areálů. 

• Specifickou skupinu, jejichž společnou charakteristikou je značná zanedbanost a 
dlouhodobé ponechání tohoto stavu, tvoří následující neprůmyslové deprimující zóny: 

• Zbytkové plochy po výstavbě  a zařízení stavenišť jsou tvořeny zpravidla menšími 
územními, různými ochrannými pásmy technických zařízení, stavebními dvory a 
plochami v okolí větších staveb. Problémem využití takových deprimujících území 
jsou vlastnické vztahy a nevhodnost ploch pro realizaci větších investičních záměrů. 
Svoji roli zde hrají i vlastnické vztahy.  

• Dlouhodobě nevyužívané územní rezervy pro výstavbu infrastruktury se vyskytují 
zpravidla ve větších městech a jsou vytvářeny především územními rezervami pro 
výstavbu technických zařízení, která je ale pro svoji náročnost stále odkládána. 
V důsledku takového přístupu často chátrají i některá obytná území v okolí 
zamýšlených staveb, protože vyhlášení stavební uzávěry vede k naprostému 
zmražení investiční činnosti a zhoršuje se i stavebně technický stav budov, protože 
se jejich údržba stává nerentabilní. Podobných území je ve většině větších měst celá 
řada a jejich deprimující vliv na okolí je velmi závažný, což je dáno i tím, že území 
jsou stále obydlena a koncentruje se sem sociálně slabší populace a osoby žijící na 
okraji společnosti.   

• Nevyužívané menší objekty vznikly často jako důsledek restitucí a nedostatku 
finančních prostředků nových majitelů. Často pak dochází ke střídání vlastníků bez 
opravdového zájmu zlepšit stavebně technický stav objektů. Vlastníci mají zpravidla 
velké plány, které se nedaří realizovat a postupně se střídají nevhodní majitelé. 
Závažné je, pokud se takové objekty nacházejí v exponované poloze, v blízkosti 
frekventovaných míst a v městských centrech.  

• Neorganizovaně využívaná území jsou častá v blízkosti významných železničních 
zařízení a v okolí frekventovaných komunikací a v záplavových územích. Tato území 
mají často značný plošný rozsah. Jejich revitalizace je obtížná, často je podmíněna 
protipovodňovými a protihlukovými opatřeními a je tudíž nákladná. Investoři taková 
území vyhledávají jen v největších městech a v případě jejich výhodné vazby na 
městská centra. V jiných případech se jedná o rozsáhlejší zóny průmyslových, 
skladových a institucionálních zařízení, často chaoticky vzniklých, kde řada objektů 
postupně dosloužila a není využívána. Řešením by zde bylo vytvoření průmyslových 
zón nebo zón vybavenosti a služeb. Specifickým typem těchto ploch jsou bývalá 
vojenská zařízení, zejména zařízení protivzdušné obrany v extravilánech velkých 
měst, po kterých zůstala opuštěná podzemní zařízení, která jsou nebezpečná pro 
občasné návštěvníky. 

• Území určená k revitalizaci – menší plochy zdevastovaných parků a dalších ploch 
zeleně, ale i menší plochy na sídlištích a na jejich okraji. Jejich revitalizaci brání malý 
zájem měst a obcí a často i vlastnické vztahy a měnící se představy majitelů o využití 
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takových území. Vlastnické vztahy vzniklé po restitucích sice znamenaly vyrovnání 
negativních důsledků dřívějších rozhodnutí, na druhé straně ale značně 
zkomplikovaly situaci. Vznikla tak řada území, zpravidla měně zastavěných a bez 
jakékoliv údržby.       

 

2.3. STRATEGIE REGENERACE DEPRIMUJÍCÍCH ZÓN V ČESKÉ REPUBLICE 

V SOUČASNOSTI 
V roce 2003 dostala příprava strategie regenerace deprimujících zón, pod názvem 

regenerace brownfields, zelenou. Jednalo se o projekt financovaný Evropskou unií, 
kontraktovaný Ministerstvem financí a řízený agenturou CzechInvest. Doba zpracování 
projektu byla stanovena na jeden rok počínaje říjnem 2003 a konče říjnem 2004. Hlavním 
zpracovatelem projektu byla mezinárodní společnost Parsons Brinckerhoff Ltd. (UK), dalšími 
členy konsorcia společnosti DTZ Ltd. (UK/CZ), OSA projekt (CZ), Invest Servis (CZ).  

  

Základním cílem projektu bylo vypracovat integrovanou strategii pro zabezpečení 
regenerace a rozvoje území typu „brownfields“ v České republice. Za účelem vytvoření 
rámcové, celostátně platné metodiky k vyřešení problematiky deprimujících zón projektový 
tým spolupracoval s CzechInvestem na národní úrovni. Řešení problematiky poukázalo na 
nutnost změn legislativního rámce a systému plánování v České republice, jakož i na nutnost 
zpracování návrhu cílených ekonomických pobídek. 

  

Druhým a neméně důležitým cílem projektu byla a stále je (vzhledem ke skutečnosti, že 
databáze je neustále rozšiřována) příprava demonstračních projektů ve dvou regionech, v 
kraji Ústeckém a Moravskoslezském. Za účelem zpracování programu rozvoje 
demonstračních projektů v Ústeckém kraji byla v Ústí nad Labem založena kancelář, ve 
které sídlí stálý pracovní tým expertů spolupracujících se společností Parsons Brinckerhoff. 
Pro identifikaci a zpracování demonstrační projektů úzce spolupracují členové týmu 
s veřejným sektorem na úrovni regionů, měst i regionálních zástupců CzechInvestu. Jelikož 
je pro zpracování demonstračních projektů k dispozici poměrně krátké časové období, je 
důležité zaměřit se na lokality, které mohou být regenerovány rychle a snadno tak, aby 
v říjnu 2004 byl jejich rozvoj stabilizován, tj. byl znám postup jejich regenerace a způsob 
dalšího využití. Z tohoto důvodu je na internetové stránce Ústeckého kraje k dispozici 
dotazník, jehož vyplněním se příslušné území stane součástí databáze brownfieldů, se 
kterou bude dále pracovat jak tým expertů společnosti Parsons Brinckerhoff, tak později 
odbor hospodářské strategie Krajského úřadu Ústeckého kraje.  

  

Tyto demonstrační projekty zařadily Ústecký kraj na první místa připravenosti pro příjem 
dotací z fondů Evropské unie z hlediska rozvojových aktivit jak na národní, tak místní úrovni 
a současně i vygenerují zkušenosti, které mohou být využity jinými regiony v celé České 
republice i za jejími hranicemi. Navíc tyto demonstrační projekty spolu s databází 
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deprimujících zón, ze které budou vybrány, vytvoří rámec pro další činnost krajů, měst, obcí 
a případně i rozvojových společností.  

 

V roce 2006 agentura CzechInvest spolu s jednotlivými kraji České republiky zpracovala 
tzv. „Vyhledávací studii brownfields“ pro území České republiky. Vznikl tak ucelený přehled 
deprimujících zón, který bude nejen podkladem pro strategie regenerace těchto zón, ale také 
databází, na jejichž základě budou vybírány projekty pro regeneraci a rozvoj dalších 
developerských a investorských aktivit. „Vyhledávací studie brownfields“ nepokrývá území 
hlavního města Prahy, ke kterému agentura CzechInvest přistupuje jako k  místu, kde tržní 
ekonomika danou problematiku vyřeší samostatně.  

 

Vzhledem k předpokladu, že vyhledávací studie bude sloužit k vytipování projektů, které 
bude možno podpořit v rámci existujících i připravovaných programů EU v  programovacím 
období 2007 až 2013, je přístup agentury CzechInvest k území hlavního města Prahy 
logický. 

 

Vyhledávací studie brownfields v České republice byla v neúplné podobě prezentována 
v  listopadu 2006 a v lednu 2007. Lze předpokládat, že vedle výše zmíněných přínosů bude 
především podkladem pro vypracování konečné verze národní strategie regenerace 
deprimujících zón. Zároveň přinese jasno do problematiky vymezování jednotlivých lokalit – 
především odpoví na otázku, co ještě  lze a co již nelze považovat za deprimující zónu.  

 

Předběžné výsledky konstatují, že v České republice je celková rozloha deprimujících 
zón cca 12 tisíc hektarů, tedy 120 km2. Opuštěné průmyslové zóny představují cca 30 %, 
deprimujících zón, neprůmyslové 70 %, což je cca 8 400 hektarů (84 km2). Logicky nejvyšší 
podíl připadá na zemědělské objekty (35 %). Podíly ve zbývajících kategoriích jsou zhruba 
vyrovnané, svým charakterem se však výrazně liší. 

 

Ekologická zátěž se podle předběžných výsledků projevuje u cca 40 % deprimujících zón 
a více než 65 % je v soukromém vlastnictví. 

 

Předběžné výsledky ukazují, že lze tedy polemizovat s doposud zažitým názorem, že 
deprimující zóny (brownfields) jsou pouze (především) bývalé průmyslové areály, krajiny 
poškozené těžbou a maximálně opuštěné vojenské areály. Zařazení neprůmyslových 
deprimujících zón má svojí logiku především proto, že i zde je skrytý velký potenciál. I tyto 
jsou v poměrně velké míře v centrech jednotlivých sídel a jsou napojeny na již existující sítě. 
Na rozdíl od průmyslových deprimujících zón jsou minimálně postiženy ekologickou zátěží, 
na jejíž odstranění se jinak odhadují náklady ve výši 1 800 Kč na 1m2. 
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2.3.1. Současná iniciativa – (státní správa) 

Hlavním současným stimulem aktivit na úrovni státní správy je snaha o dosažení větší 
veřejné podpory pro regenerace deprimujících zón – brownfieldů ze SF EU v letech 2007 - 
2013. Důležitým nástrojem k dosažení tohoto cíle by měla být i Národní strategie regenerace 
deprimujících zón a jí předcházející deskripce absorpční kapacity v této oblasti. Vzhledem ke 
skutečnosti, že většina orgánů na úrovni státní správy používá termín brownfield je v této 
kapitole využíván. 

Aktuální situace by se stručně dala shrnout do konstatování, že státní správa se snaží 
řešit, resp. institucionalizovat typicky nadresortní problematiku prostřednictvím resortní 
organizace. 

Tento přístup má svou konkrétní historii. První komplexnější - systémovější uchopení 
problematiky brownfieldů v ČR zahájil CzechInvest v r. 2000 studií britských konzultantů 
„A Strategy for Iindustrial Land Reclamation in the Czech Republic“. 

Tato předběžná studie byla později následována fundamentálnější studií 
MPO/CzechInvest „Czech Brownfield Regeneration Strategy Project“, kterou zpracovalo 
konsorcium firem Parsons Brinckerhoff, DTZ, OSA Projekt a Incest Servis v období 01/10/03 
do 30/09/04. Tato studie byla financována z programu PHARE 2001 částkou 1,7 milionu 
EUR. Jako pilotní regiony pro tuto studii byly určeny kraje Moravskoslezský a Ústecký. 

Hlavními výstupy této studie byly: 
detailní dokumentace pro 5 demonstračních případů - areálů (2 v Ústeckém a 3  
v Moravskoslezském kraji); tato dokumentace obsahovala 8 základních sekcí: 

- návrh znovu využití areálu, 
- rámec rekultivace, 
- komplexní regenerační program, 
- posouzení existujících budov (rekonstrukce, demolice), 
- EIA, 
- odhad zhodnocení nemovitosti, 
- model ekonomických dopadů, 
- marketingové materiály. 

Národní strategie regenerace brownfieldů – návrh dokumentu 
Jednotka regenerace brownfieldů – podnikatelský a komunikační plán 
Příručka pro rekultivaci kontaminovaných území 
Přehled realitního trhu 2 pilotních regionů 
Předběžná studie proveditelnosti pro dodatečných 16 areálů 
Databáze brownfieldů s více jak 1000 areály ve 2 pilotních regionech. 

Tato nastavená aktivita byla hlavním důvodem rozhodnutí vlády pověřit MPO/ 
CzechInvest režií přípravy Národní strategie regenerace brownfieldů.  

Resortním partnerem je především Ministerstvo životního prostředí, které je se svou 
agendou od počátku součástí všech aktivit týkajících se regenerace brownfieldů.  

MŽP preferuje přednostní využívání brownfieldů pro rozvojové záměry a jeho stanovisko 
se odráží ve Státní politice životního prostředí České republiky a má vlastní programy pro 
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pomoc při řešení problematiky brownfieldů. MŽP zároveň soustřeďuje svojí pozornost pouze 
na dílčí segmenty této problematiky.  

Priority MŽP v oblasti znovu využívání brownfieldů jsou následující: 
 prevence vzniku narušených a opuštěných dlouhodobě nevyužívaných ploch 
 rozhodování o způsobu (formě) likvidace ekologických zátěží na narušených 

plochách 
 rozhodování o způsobu (formě) revitalizací narušených a nevyužitých ploch v 

případech, kdy plochy budou využity výhradně nebo převážně pro posílení 
ekologických funkcí krajiny (hrazených z prostředků MŽP, popř. fondů z EU) 

 podíl na rozhodování o způsobu (formě) revitalizace narušených a nevyužitých 
ploch, v ostatních případech, kdy revitalizace je zajišťována zcela nebo 
částečně z prostředků státního rozpočtu; za tímto účelem chce MŽP zkvalitnit 
využívání nástrojů orgánů ochrany životního prostředí v procesech územního 
plánování 

 metodická a osvětová činnost související s prosazováním revitalizace 
narušených a nedostatečně využitých ploch a akční plán realizace této 
koncepce 

MŽP navrhuje pro své budoucí uplatnění v národní strategii následující nástroje: 
 Ekonomické/legislativní 
 Dotace na zvýšení výhodnosti investic do brownfieldů 
 Půda – ochrana zemědělské půdy 
 Vybudování jednotného nadresortního informačního systému 
 Zavedení pozemkových bank 
 Vzdělávací a osvětová kampaň 

MŽP chce svou roli realizovat rovněž prostřednictvím následujících programů pro řešení 
problematiky brownfieldů: 

1. Program péče o urbanizované prostředí 
2. Program péče o krajinu 
3. Program revitalizace říčních systémů 
4. SFŽP - Program péče o přírodní prostředí, ochrana a využívání přírodních 

zdrojů 
5. Programy a spolupráce při odstraňování starých ekologických zátěží 

MŽP rovněž vyvíjí v oblasti brownfieldů i metodickou činnost, konkrétně projekt VaV 
SM/2/68/04 „Možnosti a způsoby regenerace ploch brownfields s ohledem na 
environmentální optimalizaci urbanizovaných prostorů“. 

Úkolem projektu je zmapovat podmínky a přístupy k rekonverzi nevyužitých plocha a dát 
praktický návod k nakládání s nimi. 

Cílem projektu je analýza podmínek a návrhy postupů při přípravě strategií a projektů 
znovu využití čí rekonverzí nevyužitých ploch. 

Objektem projektu jsou brownfieldy v urbanizovaném prostředí nebo sídelním ekotonu, 
které budou po regeneraci využity pro nekomerční účely a budou uvedeny do přírodě 
blízkého stavu. 
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Výstupy budou sloužit k vytvoření návodu, který by měl zahrnout návrh strategického 
postupu v rámci mezioborového řešení regenerace ploch a návrh nebo doplnění existujících 
nástrojů a metod řešení této problematiky s ohledem na specifika navrhovaného 
nekomerčního využití ploch. 

Jako jeden z důležitých prvních kroků vnímá MŽP potřebu evidence a inventarizace 
brownfieldů, resp. starých ekologických zátěží. Celostátní program evidence brownfieldů 
není k dispozici, tento výstup očekává MŽP od MPO jako jeden z podkladů Národní strategie 
regenerace brownfieldů. MŽP připravilo v rámci evidence starých ekologických zátěží (SEZ) , 
resp. kontaminovaných míst (SEKM), systém evidence kontaminovaných míst, jehož 
výsledky jsou od 01/12/05 zveřejněny na http://prgmap.vuv.cz/website/vuv/index_sez.php, 
resp. http://sez.cenia.cz/mapmaker/sez/ 

Dalším, z principu významným a vládou vybraným třetím hlavním partnerem pro přípravu 
Národní strategie regenerace brownfieldů je Ministerstvo pro místní rozvoj. Vzhledem k 
charakteru agendy má MMR zřejmě nejblíže k roli režiséra – koordinátora přípravy a 
implementace Národní strategie regenerace brownfields. V rozporu s tímto předurčením 
však MMR zatím adekvátní systémovou činnost v dané oblasti nevyvíjí. 

Jistou nadějí bylo zahájení projektu "Revitalizace deprimujících zón pro veřejnou správu 
č. WB-41-04"4, zaměřeného na podporu kompetencí místních a regionálních samospráv. 
Bohužel, k tomuto pilotnímu projektu, který byl zahájen v r. 2004 a je realizován pouze ve 
Středočeském kraji, MMR doposud žádné kompatibilní aktivity v jiných regionech neiniciuje. 
Vzhledem k současným intenzivním aktivitám MPO/CzechInvestu ve všech krajích ČR, se 
tak vlastně MMR zříká svého přirozeného mandátu ve prospěch MPO. 

Následným problematickým postojem MMR, který se negativně promítá do oblasti 
regenerace brownfieldů, se zdá být jeho konzervativní politika v oblasti územního plánování, 
která zde jen velmi ztuha uvolňuje prostor pro vnímání širších souvislostí. 

Ministerstvo zemědělství zatím žilo v podstatě mimo problematiku brownfieldů.  

Vzhledem k vysokému procentu „zemědělských“ brownfieldů identifikovaných v ČR a 
vzhledem k jejich již dříve zmíněnému „rodokmenu“ socialistické zemědělské velkovýroby, 
máme však velký problém, který staré členské státy EU neznají. Protože se jedná o dědictví 
zemědělského sektoru a protože podíl zemědělského sektoru na strukturálním financování 
veřejné podpory je velmi výrazný, zdá se být zcela na místě očekávání rovněž výrazného 
podílu Ministerstva zemědělství na řešení regenerace brownfieldů. Jinými slovy, Ministerstvo 
zemědělství by mělo urychleně vyvinout rozhodné aktivity pro podporu regenerace 
brownfieldů pomocí svých všech potenciálně možných nástrojů. 

Podobným způsobem by se jistě dalo najít propojení problematiky regenerace 
brownfieldů i s dalšími resorty.  

Další státní institucí, která se výrazně podílela na formování prostředí pro regeneraci 
brownfieldů je Fond národního majetku. Jeho aktivity však z hlediska formování podmínek 
pro regeneraci brownfieldů lze vyjádřit spíše jako nekoncepční a mnohdy přímo jako 
neblahé. Činnost FNM však již končí a je na Ministerstvu financí, aby v ní pokračovalo s 
promyšlenějšími záměry a lepšími výsledky. 
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V souvislosti s vývojem současných aktivit na úrovni státní správy, zejména v kontextu 
disponibilního časového rámce pro vyjednávání strukturální podpory na období 2007 – 2013, 
se nasouvá jistá obava o jednoúčelové zaměření a tomu odpovídající proces přípravy 
Národní strategie regenerace brownfieldů, který neumožní při jejím formování účast širšího 
grémia relevantních participantů a expertů, a tím vytvoření patřičných přesahů v 
horizontálním i vertikálním směru, potřebných pro její efektivní implementaci a rozvoj. 

2.3.2. Současný přístup regionální samosprávy 

Současné aktivity na podporou regenerace deprimujících zón probíhající v jednotlivých 
krajích ČR lze rozdělit podle způsobu iniciace na 

 

• aktivity z vlastní iniciativy 
• aktivity vyvolané externě. 

Činnosti příslušné do skupiny aktivit z vlastní iniciativy nejsou nijak koordinované a 
doposud neexistuje ani žádná platforma vzájemné výměny informací v této oblasti. 
Objektivní evidence a posouzení těchto aktivit jsou tedy prakticky velmi ztížené. Obecně lze 
jen konstatovat, že do jisté míry se takovými aktivitami již zabýval pravděpodobně každý 
z krajů ČR. Zaměření těchto aktivit, stejně jako jejich výsledky byly však v různých krajích 
různé. Někde se jednalo o první pokusy regionální evidence deprimujících zón (např. 
Plzeňský kraj), jinde byl zpracován podrobný obecný rozbor problematiky deprimujících zón 
(např. Jihočeský kraj), jinde zase zřídili funkci manažera regenerace deprimujících zón (např. 
Zlínský kraj ), jinde byly provedeny určité případové studie konkrétních deprimujících zón 
(např. Jihomoravský kraj), atd. Na základě dostupných informací lze konstatovat, že 
naprostá většina těchto aktivit skončila – s lepšími, či horšími výsledky - vždy jen jako 
poměrně krátkodobé „tematické cvičení“, bez potřebného systémového propojení a 
návazností, resp. pokusu o výraznější institucionalizaci. 

K činnostem příslušným do skupiny aktivit vyvolaných externě lze zařadit účast krajů v 
projektech: 

 MPO/CzechInvest „Vyhledávací studie lokalit brownfields“ – všechny kraje ČR 
 MMR "Revitalizace deprimujících zón pro veřejnou správu č. WB-41-04" – kraj 

Středočeský 
 MPO/CzechInvest „Czech Brownfield Regeneration Strategy Project“ – kraje 

Moravskoslezský a Ústecký 

Pokud jde o první zmíněný projekt - „Vyhledávací studie lokalit brownfields“ , jedná se o 
záměr vytvoření ve všech krajích ČR jednotného podkladu pro stanovení „absorpční 
kapacity“, potřebné jako podklad k vyjednávání strukturální podpory EU v letech 2007 – 2013 
a zároveň jako vstupní údaj do připravované Národní strategie regenerace brownfieldů. 

Tato aktivita je velmi intensivně prosazována CzechInvestem se záměrem vytvoření 
konkrétní jednotné metodologie sběru a vyhodnocování dat spolu se zřetelnou snahou o 
selekci a následné vyvolání projektové přípravy významných projektů v každém z krajů ČR. 
Hlavním cílem je vytvoření „zásobníku“ potenciálních projektů, především pro uplatnění 
finančních nástrojů strukturálního financování veřejné podpory v období 2007 – 2013. 
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Pozitivem tohoto projektu je přístup CzechInvestu k zapojení všech krajů do konkrétní 
jednotné aktivity s konkrétně definovanými výstupy.  

Z výše uvedeného lze usoudit, že úroveň těchto vyhledávacích studií a zejména využití 
jejich výsledků ve prospěch širších zájmů regionu budou v různých krajích různé, protože 
budou silně záviset na konkrétních přístupech konkrétních krajů. 

Pokud jde o druhý zmíněný projekt - "Revitalizace deprimujících zón pro veřejnou správu 
č. WB-41-04", bylo již dříve uvedeno, že zůstává soustředěn do Středočeského kraje. Řada 
jeho výstupů má sice univerzální použití, ale jejich diseminace se zdá být zatím velmi málo 
efektivní. 

Jediným adekvátně zpracovaným výstupem tohoto projektu je příručka pro pracovníky a 
zastupitele obcí „Brownfields snadno a lehce“, kterou na podzim 2005 vydalo a rozšiřuje 
MMR. Internetové stránky tohoto projektu sice obsahují celou řadu zajímavých informací, ale 
zdá se, že o nich kraje příliš neví, resp. nejeví o ně znatelný zájem. 

Třetím projektem „Czech Brownfield Regeneration Strategy Project“ se CzechInvest 
dostal na špici institucí kompetentních pro přípravu Národní strategie regenerace 
brownfieldů.  

V záležitosti vytvoření krajských jednotek regenerace deprimujících zón bude zřejmě, 
vzhledem k současnému charakteru funkce regionální samosprávy v ČR, potřeba vyčkat 
závěrů Národní strategie regenerace brownfieldů. V Národní strategii regenerace 
brownfieldů lze podle informací CzechInvestu skutečně očekávat ve formě závazného 
nařízení pokyn k vytvoření institucí krajských jednotek regenerace brownfieldů. Je ovšem 
možné, že tato funkce bude direktivně přidělena již existujícím Regionálním kancelářím 
CzechInvestu. 

Pokud jde o zmíněné následné aktivity dvou pilotních regionů, lze u obou vysledovat 
poměrně odlišný přístup: 

Ústecký kraj, který se s problematikou deprimujících zón systematičtěji setkal teprve 
v rámci zmíněné studie, pokračoval v naplňování založené „Databáze lokalit typu 
brownfields“, s těmito současnými výsledky:  

V Ústeckém kraji je v současnosti identifikováno 781 lokalit typu deprimujících zón o 
celkové ploše 2.436 hektarů, což odpovídá 0,45% celkové výměry regionu. Z uvedeného 
počtu je 35 lokalit (tj. 4% z celkového počtu) větších než 10 ha a 415 lokalit (tj. 53% z 
celkového počtu) menších než 1 ha.). Průměrná velikost lokality je 3,1 hektaru. 

Možnosti využití internetové „Databáze lokalit typu brownfields“: 

 
• Pro investory, kteří hledají deprimující zóny pro svůj podnikatelský záměr. 
• Pro města a obce, jako internetová informační databáze přehledu deprimujících zón 

na jejich katastrálním území. 
• Pro Ústecký kraj, jako podklad pro ÚP VÚC ÚK, vyhledávací studie a krajský 

statistický přehled. 
• Pro filmařské společnosti, které hledají „zajímavé“ objekty pro oko kamery. Hlavní 

výsledky rozboru databáze jsou v následujících tabulkách: 
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Výše uvedená monitorovací činnost je v Ústeckém kraji doposud zajišťována 
prostřednictvím systemizovaného místa na Krajském úřadě. 

Pokud jde o realizační aktivity, hlavním výstupem v rámci zmiňovaného projektu byla 
konverze vojenského letiště u Žatce na průmyslovou zónu Triangle, která s podporou 
Programu podpory průmyslových zón MPO vytvořila průmyslovou zónu o rozloze 360 ha. 

Moravskoslezský kraj zvolil ve svých následných aktivitách výrazně odlišnou cestu. 
Navázal rovněž na svou participaci v projektu „Czech Brownfield Regeneration Strategy 
Project“ v roli pilotního regionu. Navázal také na tímto projektem založenou databázi 
deprimujících zón v MSK, ale s velmi konkrétním cílem jejího maximálního využití k selekci 
lokalit vhodných ke zpracování projektových žádostí. Svou aktivitu tedy zaměřil nikoliv na 
další intenzivní monitoring regionálních lokalit typu deprimujících zón, ale na podrobnější 
specifikaci a kategorizaci již evidovaných zón se záměrem nalézt vhodné případy pro získání 
existujících finančních nástrojů podpory, zejména programu OPPP REALITY. 

Závěrem této kapitoly lze konstatovat, že potenciálně významná role regionální 
samosprávy v oblasti podpory regenerace deprimujících zón čeká v ČR ještě na své 
naplnění. Zdá se, že nejdále na této cestě pokročil Moravskoslezský kraj. Z uvedeného je 
sice zřejmé, že se jeho výsledky opírají zejména o exklusivní výhody dlouhodobé spolupráce 
s Pensylvánií a zkušenosti z účasti v projektu CzechInvestu „Czech Brownfield Regeneration 
Strategy Project“. Nicméně toto by mělo být pro ostatní kraje spíše výzvou k ofensivnímu 
rozvinutí vlastních aktivit, než výmluvou k dalšímu pasivnímu očekávání věcí příštích. 

2.3.3. Současný přístup obcí 

Z institucí veřejné správy patří obce k těm, které jsou nejblíže v procesu regenerace 
deprimujících zón konkrétním aktivitám revitalizace a konverze lokalit. 

Aktivity obcí v této oblasti nejsou nijak koordinované a doposud neexistuje ani žádná 
platforma vzájemné výměny informací. Pokoušet se za této situace o objektivní hodnocení 
přístupu obcí k problematice regenerace deprimujících zón by bylo velmi problematické - 
pracné, přinejmenším z hlediska získávání potřebných informací. Každopádně se takový 
monitoring vymyká z reálných rámců této situační zprávy. 

 

2.4. ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI 
Vzhledem k tomu, že regenerace deprimujících zón v České republice nemá dlouhou 

historii, je bezesporu užitečné podívat se na příklady jiných zemí, v nichž mají s revitalizací 
průmyslových i neprůmyslových nevyužívaných ploch bohaté zkušenosti. Je možné v nich 
hledat návody pro systematické řešení regenerací v domácích podmínkách. Přebírání 
zahraničních zkušeností však představuje jistá rizika, z nichž největším je podcenění 
konkrétního kontextu regenerací.  

Výběr studovaných zemí proto sledoval několik hledisek. Prvním byl význam 
problematiky deprimujících zón v dané zemi a komplexnost opatření, zavedených nebo 
připravovaných v rámci státní či regionální politiky. Druhým hlediskem pro výběr státu byla 
jeho velikost, respektive odlišení přístupů malých a velkých států (pro srovnání s ČR byl 
studován příklad Belgie a částečně i Nizozemí). Třetím hlediskem byla podobnost 



17 

administrativního uspořádání a tradiční význam měst v řízení rozvoje a plánování (příklad 
Francie). Dalším hlediskem pro výběr státu byla existence politik či nástrojů, které 
představují výrazný pokrok v některé z oblastí řešení regenerací (nizozemský přístup k 
sanacím půdy). 

 

2.4.1. Možnosti financování deprimujících zón v zahraničí 

Deprimující zóny, resp. náklady na jejich revitalizaci, je možné financovat z několika 
zdrojů. Z těch nejvýznamnějších jsou to samozřejmě vlastní prostředky, ať už soukromé 
nebo veřejné, dále se jedná např. o finanční pomoc z komerčních úvěrů bank. Významnou 
roli mají především národní programy na podporu soukromého i veřejného sektoru, v menší 
míře pak regionální programy a vymezená území mohou čerpat i pomoc ze strukturálních 
fondů EU. 

Financování regenerace deprimujících zón v jednotlivých zemích je značně závislé na 
místních podmínkách příslušné země či oblasti, nicméně většina možností je využitelná i pro 
Českou republiku. Vzhledem ke skutečnosti, že ve sledovaných zemích je používán termín 
brownfields, je v přehledu zahraničních zkušeností ponechán. 

2.4.1.1. Francie 

Ve Francii existuje Integrovaný program pro regeneraci brownfields, který funguje na 
podobné úrovni jako ve Velké Británii.  Má jednotné financování i agenturu. 

Pro regenerace brownfields byl zaveden speciální fiskální nástroj, kterým se navyšují 
místní daně o zhruba 1 %. Z jejich výnosů se pak financuje regenerace deprimujících zón. 

Zhruba 30 % území má nárok na podporu ze Strukturálních fondů EU. V předchozím 
programovacím období měla podpora poměrně velký význam, nyní již méně. Dále zde 
fungují iniciativy Interregn a Urban. 

Do projektů na regeneraci městských území, jejichž součástí jsou brownfields, jsou 
rovněž zapojeny státní agentury. Jejich finanční vliv je však patrně malý. 

Do financování regenerace deprimujících zón se ale výrazně zapojují regionální 
orgány.  Regiony mají vlastní příjmy, často zakládají rozvojové společnosti, které se podílejí 
na regeneraci brownfields. 

Na regeneraci území se relativně významně finančně podílejí města. Menší obce se 
v této souvislosti někdy sdružují s většími městy.  Města také často spolupracují s vlastníky 
brownfields, což jsou obvykle poloveřejné organizace (dráhy atd.) 

Pro regeneraci postižených lokalit je možné využít bankovní sektor (státní rozvojová 
banka). 

2.4.1.2. Velká Británie 

Státní podpora v rámci tzv. Integrovaného programu pro regeneraci brownfields zde 
existuje od 90. let 20. století.  Jedná se o dotační program pro městskou obnovu, který se 
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týká zejména obytných částí měst. Důraz je kladen na spolupráci veřejného a soukromého 
sektoru (PPP), v  programu nesmí být podporovány tržně realizovatelné projekty. Nutné je 
zajištění víceletého financování, zejména pro složitější projekty. 

Kromě tohoto programu ještě existuje další program pro speciálně zaměřené 
projekty, spíše však menšího rozsahu. 

Další možností podpory jsou fiskální nástroje – zde se jedná o daňové odpisy ve výši 
150 % nákladů vynaložených na úpravu kontaminovaných ploch. Jejich výhodou je přímá 
podpora investorům.   

Pro předem definované postižené regiony (které pokrývají zhruba čtvrtinu rozlohy 
země - do roku 2006) má velký význam podpora ze Strukturálních fondů EU. V současném 
období se však bude moci ucházet o podporu pravděpodobně menší část země. Další 
možnosti financování jsou v rámci iniciativ EU Interregn Leader, Equal a Urban. 

Regenerací brownfields na území Anglie se zabývá rovněž státní agentura pro 
regeneraci, která je financována veřejnými prostředky (národními a regionálními vládami, 
agenturami). 

Možnosti financování na regionální úrovni jsou – podobně jako v ČR – velmi 
omezené, regiony nedisponují vlastními finančními prostředky pro podporu BF. 

Města a obce se na financování brownfields příliš nepodílejí.  Pouze na financování 
velkých projektů se mohou částečně spolupodílet jako partneři ostatních subjektů. 

2.4.1.3. Belgie 

V Belgii neexistuje státní program na podporu regenerace brownfields, pouze  na jiné 
druhy obnovy postižených území. Stejně tak není možné využít podporu z evropských 
programů s výjimkou iniciativy Interreg. 

Z hlediska fiskální politiky je zavedena daň na neobsazené podnikatelské a obytné 
prostory.  Pokud je však příslušný objekt renovován, daň je na 2 roky odpuštěna. 

Regiony se do financování regenerace brownfields nezapojují. Dotaci na konkrétní 
projekty revitalizace deprimujících zón poskytují příslušná města a obce. 

2.4.1.4. Nizozemí 

V Nizozemí jsou velmi omezené možnosti financování brownfields. Nejvýznamnější a 
v podstatě jedinou finanční pomoc nabízejí města a obce. Těm jsou plošně poskytovány 
dotace a příslušná města pak vybírají konkrétní projekty, kterým bude dotace přidělena.  

2.4.1.5. Visegradská čtyřka 

Do konce roku 2006 byla státní podpora a Fondy Evropské unie využívány pro 
přímou podporu regenerace brownfields pouze v České republice a na Slovensku. V těchto 
zemích a také v Maďarsku mohly být oba zdroje využívány pro budování investičních zón i 
s přihlédnutím ke skutečnosti, že se jednalo o brownfields. Žádné formy podpory nebyly 
využívány v Polsku. 
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2.5. POSOUZENÍ VYUŽITELNOSTI STÁVAJÍCÍCH PŘÍSTUPŮ K PROBLEMATICE 

KATEGORIZACE A SLEDOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ DEPRIMUJÍCÍCH ZÓN 

V ČESKÉ REPUBLICE 
Pro stanovení obecných principů efektivního přístupu k řešení regenerace deprimujících 

zón, tedy procesu, který je nadstandardně složitý, multidisciplinární a meziresortní je nutno 
především znát základní charakteristiky o jednotlivých zónách, především z pohledu 
lokalizace, rozlohy, ekologické zátěže, vlastnických práv, ale také, a to především z pohledu 
jejich původního využití. Typologie deprimujících zón, především  neprůmyslového 
charakteru, trpí určitou roztříštěností, která je dána odlišnými přístupy jednotlivých 
zpracovatelů vyhledávacích studií a také názorovou neujasněností v rámci odpovědných 
resortů. 

2.5.1. Typologie neprůmyslových deprimujících zón 

2.5.1.1. Funkční typologie  

 

Funkční typologie (typologie podle původního využití), používaná v rámci klasifikace 
neprůmyslových deprimujících zón, trpí v České republice výraznou roztříštění. Vedle toho, 
že se jedná o relativně novou problematiku, je tato skutečnost dána i tím, že část odborné 
veřejnosti doposud nepovažuje neprůmyslové deprimující zóny za brownfields, maximálně 
s výjimkou bývalých a dnes nevyužívaných vojenských objektů a areálů. 

 

Pro účely projektu proto bylo nutno zmapovat používané a dostupné metody typologie a 
přiklonit se k té, která nejvíce vyhovuje stanoveným cílům. 

 

Funkční typologie podle Ministerstva životního prostředí 

 
- opuštěné skladovací, zemědělské, dopravní a vojenské objekty, degradované 

(vybydlené) části měst, zchátralé objekty s památkovou hodnotou (industriální 
památky z 19. století, barokní hospodářské objekty, kláštery, špitály atd.),  

- v rámci průmyslových deprimujících zón jsou rozlišovány průmyslové, energetické a 
těžební objekty. 

 

Funkční typologie dle studie Revitalizace „brownfields“ v obcích ČR (metodika 
monitorování a nové využívání ploch a objektů) 

 
1. nevyužívané nebo neefektivně využívané a chátrající administrativní objekty ve 

vnitřních zónách měst, 
2. obytné brownfields, 
3. komerční brownfields, 
4. zdevastované a dlouhodobě nevyužívané objekty a pozemky, které jsou v blízkosti 

železniční dopravní cesty nebo na území měst a obcí a jsou dnes v majetku Českých 
drah, a.s. nebo jsou dány do užívání Správy železniční dopravní cesty, s.r.o., 
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5. armádní „brownfields“, 
6. zemědělské brownfields, 
7. pozůstatky ukončené důlní činnosti a těžby nerostných surovin, 
8. staré, zdevastované a dlouhodobě nevyužívané zóny v urbanizovaných územích. 

 

Funkční typologie využitá pro evidenci brownfields v Ústeckém kraji (mezinárodní 
společnost Parsons Brinckerhoff Ltd. – UK, 2003 až 2004) 

 
1. těžba surovin, likvidace odpadu, 
2. energetika, 
3. vojenský prostor, 
4. zemědělská výroba, 
5. drážní pozemek, 
6. obytný objekt, 
7. školní zařízení, 
8. lehký průmysl, 
9. průmyslová výroba. 

 

Internetové stránky Ústeckého kraje bez dalších vazeb uvádějí okrajově také členění 
deprimujících zón na pozemky dříve využívané: 

  
1. těžkým průmyslem, 
2. odpadovým hospodářstvím,  
3. lehkým průmyslem, 
4. komerční výstavbou,  
5. zemědělskou výstavbou, 
6. občanskou vybaveností (např.energetika), 
7. dopravní obsluhou, 
8. pro vojenské účely. 

 

Tato dílčí funkční typologie sloužila spíše pro přesnější zařazení deprimujících území do 
databáze lokalit typu brownfields, která byla společností Parsons Brinckerhoff Ltd 
zpracována. 

 

Mezi další funkční používané typologie patří např. členění deprimujících zón na:  

 
- ostatní, 
- zemědělské, 
- armádní,  
- občanská vybavenost, 
- bydlení,  
- průmyslové, 
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případně také existuje členění na: 

 
- drážní pozemky a objekty, 
- vojenské prostory a objekty, 
- zemědělské objekty, 
- instituční budovy a areály (věznice, školy, nemocnice), nedostavěné a nevyužívané 

objekty občanské vybavenosti, 
- průmyslové. 

 

2.5.1.2. Prostorová typologie neprůmyslových deprimujících zón 

 

V otázce prostorové typologie, tedy umístění v geografickém prostotu, není roztříštěnost 
tolik výrazná jako v případě funkční typologie. Ve většině případů (u již provedených 
pasportizací) je typologie na základě lokace zjednodušena na stanovení, zda je deprimující 
zóna v centru sídla nebo na jeho okraji (v suburbánu). 

 

2.5.1.3. Typologie podle možnosti využití deprimující zóny 

 

Ministerstvo životního prostředí ČR využívá následující členění: 

 
1. pozemky schopné nalézt nové využití v rámci tržních mechanismů (soukromý nebo 

veřejný developer, případně vzájemná spolupráce), 
2. pozemky, pro které musí být nalezeno nové využití za asistence veřejných finančních 

prostředků, 
3. pozemky, pro které nelze nalézt nové využití a musí být rekultivovány. 

 

Tato forma typologie je v plné míře aplikovatelná. Je však nutno zdůraznit, že se ve své 
podstatě jedná spíše o jeden se závěrečných výstupů hodnocení již vymezených 
deprimujících zón, protože zařazení do některé z výše uvedených skupin je již samo o sobě 
návrhem opatření. 

 

Jiné členění může být dle základních segmentů: 

 
1. průmyslové 
2. zemědělské 
3. občanská vybavenost 
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Deprimující zóny lze rozdělit také podle šance/záměru na regeneraci: 

 
1. tržní 
2. sociální 
3. ekologické 
4. programové 

 

2.5.1.4. Další základní formy typologie deprimujících zón 

 
1. rozloha lokality, 
2. plocha stávajících budov, 
3. opuštěné – částečně, úplně, 
4. zdevastováno – ano, ne, 
5. ekologická zátěž – ano, ne. 
6. druh a forma vlastnictví. 

 

2.5.1.5. Typologie neprůmyslových deprimujících zón využitá v rámci řešeného 
projektu 

 
Typologie neprůmyslových deprimujících zón dle původního účelu využití nemovitosti 

Typ dle účelu využití nemovitosti 

1. zemědělské objekty a areály 

2. dopravní objekty a areály 

3. vojenské objekty a areály 

4. stavby pro bydlení včetně vybydlených částí měst 

5. instituční budovy, areály, občanská vybavenost 

6. skladovací objekty a areály 

7. ostatní - např. zchátralé objekty s památkovou hodnotou (industriální památky z 19. století, barokní 
hospodářské objekty, kláštery, špitály atd.) 

 

8.  těžba surovin, likvidace odpadu 

9.  průmyslová výroba včetně energetiky 

 

Cílovou skupinou pro detailní řešení v rámci projektu jsou typy 1 až 7. Typy 8 a 9, tedy 
těžba surovin, likvidace odpadu a průmyslová výroba včetně energetiky slouží pouze pro 
celkové srovnání. 
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Typologie neprůmyslových deprimujících zón podle umístění v geografickém prostředí  
Typ dle umístění 

 Ústecký a Jihočeský kraj Hl.m. Praha 

1. intravilán sídla deprimující zóny v zastavěném území  –  v centrální část města 

2. extravilán sídla deprimující zóny v zastavěném území – ve větší vzdálenosti od 
městského centra 

3. x deprimující zóny mimo zastavěnou část a na okraji města 
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3. PASPORTIZACE NEPRŮMYSLOVÝCH DEPRIMUJÍCÍCH ZÓN 
Vyhledávací studie v hlavním městě Praze, v Ústeckém a v Jihočeském kraji vedly 

k vytvoření databáze deprimujících zón, která eviduje 906 takovýchto objektů a ploch. 
V každém ze tří krajů je zmiňovaný soubor dat jinak obsáhlý, což je důsledek odlišných 
kritérií pro zařazení nemovitostí do databáze. Tyto rozdíly však nebrání v podrobnějším 
prozkoumání typů a charakteristik deprimujících zón v Jihočeském a Ústeckém kraji. 
V hlavním městě byla provedena vyhledávací studie pouze neprůmyslových deprimujících 
zón, proto není účelné Prahu zahrnovat do této části analýzy. Ve zbývajících krajích jsou 
brány v potaz všechny typy deprimujících zón, které jsou obsaženy v databázích.  

Podrobné přehledy všech deprimujících zón jsou zařazeny v tabulkových přílohách. 
Soubory za Ústecký a Jihočeský kraj jsou přehledně seřazeny podle správních obvodů obcí 
s rozšířenou působností a podle okresů. Pražské neprůmyslové deprimující zóny jsou 
seřazeny podle obvodů v příloze, ale jsou také prezentovány na konci této kapitoly 
s fotodokumentací a výřezem z územního plánu. 

3.1. ÚSTECKÝ KRAJ 
Databáze Ústeckého kraje obsahovala v srpnu 2006 celkem 643 deprimujících zón, což 

je téměř 71 % z celkového počtu zón ze tří sledovaných krajů. Je však nutné připomenout, 
že v Praze byly sledovány pouze neprůmyslové deprimující zóny. Oproti Jihočeskému kraji 
byla databáze Ústeckého kraje zpracována již v roce 2004. Vyhledávací studie byla 
financována z prostředků Phare a na jejím zpracování se podílela zahraniční firma Parsons 
Brickenhoff. Od té doby jsou data stále upravována a rozšiřována.  

277 staveb pro bydlení představuje 43,1 % celkového počtu 643 deprimujících zón 
v Ústeckém kraji. Stavby pro bydlení zaujímají největší podíl v počtu ze všech typů 
deprimujících zón. Zemědělské objekty a areály se podílí na celkovém počtu téměř 34 %, 
v absolutním vyjádření tento typ čítá 218 objektů. 109 průmyslových areálů, ve kterých je 
zahrnut lehký i těžký průmysl a energetika, se podílí na 17 % na celkovém počtu. Všechny 
typy deprimujících zón jsou názorně zobrazeny v grafu a tabulce. 

 

Podíl počtu typů deprimujících zón na celkovém 
počtu v Ústeckém kraji

vojenské objekty a areály
2,2%

těžba surovin, likvidace 
odpadu
1,7%

zemědělské objekty a 
areály
33,9% dopravní objekty a areály

2,2%

průmyslová výroba 
včetně energetiky

17,0%

stavby pro bydlení včetně 
vybydlených částí měst

43,1%
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Tab. 1: Vybrané údaje podle typů deprimujících zón v Ústeckém kraji 

Typ deprimující zóny 
Počet 

deprimujících 
zón 

Plocha 
celkem (ha) 

Zastavěná. 
plocha (ha) 

Podíl 
zastavěné 

plochy 
(%) 

Průměrná 
celková 
plocha 

(ha) 

Průměrná 
zastavěná. 

plocha 
(ha) 

dopravní objekty a areály 14 15,7 5,7 36,3 1,12 0,41 
průmyslová výroba včetně energetiky 109 737,26048 345,85 46,9 6,76 3,17 
stavby pro bydlení včetně vybydlených částí měst 277 148,4529 85,995 57,9 0,54 0,31 
těžba surovin, likvidace odpadu 11 266,9 20,63 7,7 24,26 1,88 
vojenské objekty a areály 14 157,4 48,5 30,8 11,24 3,46 
zemědělské objekty a areály 218 663,05 270,12 40,7 3,04 1,24 
Celkový součet 643 1 988,76338 776,795 39,1 3,09 1,21 

 

Nejpočetnější typ, tj. stavby pro bydlení, jsou v porovnání s ostatními typy deprimujících 
zón menší v celkové i v zastavěné ploše. Jedna deprimující stavba pro bydlení má v průměru 
rozlohu 0,54 ha. Tato průměrná rozloha je nejmenší ze všech typů staveb, což je ovšem 
možné předpokládat i z charakteru staveb pro bydlení. Stavby pro bydlení včetně 
vybydlených částí měst se podílejí 7,5 % na celkovém součtu ploch deprimujících zón 
v Ústeckém kraji. Celkem je v kraji evidováno necelých 2 000 ha deprimujících zón, což je 
přibližně 0,4 % rozlohy Ústeckého kraje. Největší plochu zaujímají zóny, jejichž původní 
využití byla průmyslová výroba a energetika. Jejich podíl na celkové ploše tvoří 37,1 %. 
Průměrná plocha jednoho deprimujícího průmyslového areálu je 6,76 ha. Nevyužité 
zemědělské objekty a areály v Ústeckém kraji zabírají plochu o rozloze přibližně 663 ha, což 
je 33,3% podíl na celkovém součtu všech ploch v kraji. Průměrný opuštěný zemědělský areál 
má více jak o polovinu menší plochu,  než průměrný opuštěný průmyslový areál. Průměrná 
plocha zemědělských deprimujících zón je 3,09 ha. Největší průměrná plocha připadá na 
jednu deprimující zónu, kde původně probíhala těžba surovin nebo likvidace odpadů. Tyto 
zóny mají rozlohu v průměru 24,26 ha. Více jak 10 ha v průměru na jednu zónu připadá také 
na opuštěné vojenské objekty a areály. 

 

Podíl celkové plochy typů deprimujících zón na 
celkovém součtu deprimujících ploch v Ústeckém 

kraji
dopravní objekty a areály

0,8%

těžba surovin, likvidace 
odpadu
13,4%

stavby pro bydlení včetně 
vybydlených částí měst

7,5%

průmyslová výroba 
včetně energetiky

37,1%

zemědělské objekty a 
areály
33,3%

vojenské objekty a areály
7,9%

 

 

Nejvíce zastavěné plochy v Ústeckém kraji mají opuštěné areály po průmyslové výrobě 
včetně energetiky. Součet zastavěných ploch tohoto typu deprimujících zón tvoří 44,5 % 
všech zastavěných ploch v kraji. Druhý největší podíl, 34,8 % tvoří 270,12 ha zastavěných 
ploch zemědělských objektů a areálů. Největší průměrná zastavěná plocha připadající 
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na jednu deprimující zónu je však u vojenských objektů a areálů. Tyto plochy se podílí 6,2 % 
na celkovém součtu zastavěných ploch v kraji. Nejméně zastavěných ploch má 14 
dopravních objektů a areálů, avšak nejmenší průměrná zastavěná plocha připadá na stavby 
pro bydlení včetně vybydlených částí měst. 

 

Podíl zastavěné plochy deprimujících zón na celkovém 
součtu zastavěních deprimujích ploch 

v Ústeckém kraji

stavby pro bydlení včetně 
vybydlených částí měst

11,1%
průmyslová výroba včetně 

energetiky
44,5%

dopravní objekty a areály
0,7%

zemědělské objekty a 
areály
34,8%

těžba surovin, likvidace 
odpadu
2,7%

vojenské objekty a areály
6,2%

 

 

Následující graf porovnává celkovou a zastavěnou plochu připadající na jednu 
deprimující zónu podle jednotlivých typů. Největší rozdíly jsou patrné u těžby surovin a 
likvidace odpadu. Podíl zastavěných ploch tvoří 7,7 % celkové plochy. Plochy skládek jsou 
převážně s minimální výstavbou. Dá se předpokládat, že většina zastavěných ploch pochází 
z důlní činnosti. Naopak nejmenší rozdíly jsou u staveb pro bydlení včetně vybydlených částí 
měst, avšak podíl zastavěné plochy netvoří ani 60 % celkové plochy. U průmyslu a 
energetiky je podíl zastavěných ploch přibližně padesátiprocentní. 

 

 

 
Průměrná celková a zastavěná plocha deprimujících zón 

v Ústeckém kraji podle typů
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Ze všech evidovaných deprimujících zón se jich 438 nachází v obci a zbylých 205 na 
okraji obce. Jak jsou rozmístěny jednotlivé typy ukazuje v procentech následující graf. Více 
jak 50 % evidovaných deprimujících zemědělských a dopravních zón se nachází v obci. 
Nejvíce opuštěných ploch a objektů umístěných v obcích je z oblasti bydlení, tyto stavby 
se v obcích vyskytují z více jak 80 %. Armádní a průmyslové areály, které již neplní svou 
původní funkci jsou situovány spíše na okraji obce. Těžba surovin a likvidace odpadů se 
nacházejí z více jak 90 % na okraji obce. 

 

Podíl deprimujících zón vyskytujících se na okraji obce 
a v obci podle typů

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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typ deprimující 
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okraj obce v obci
 

 
 
Tab. 2: Lokalizace deprimujících zón podle typů v Ústeckém kraji 

Typ deprimující zóny Umístění zóny na okraji obce Umístění zóny v obci Celkem zón 

dopravní objekty a areály 5 9 14
průmyslová výroba včetně energetiky 69 40 109
stavby pro bydlení včetně vybydlených částí měst 47 230 277
těžba surovin, likvidace odpadu 10 1 11
vojenské objekty a areály 11 3 14
zemědělské objekty a areály 63 155 218
Celkem zón 205 438 643

 

V další tabulce je možné porovnat deprimující zóny podle celkové plochy a výskytu 
v obci nebo mimo obec. Rozdělením zón podle celkové plochy bylo vytvořeno 8 velikostních 
skupin.  Nejvíce evidovaných deprimujících zón má plochu od 0,1 do 0,49 ha. V této 
velikostní skupině jsou převážně stavby pro bydlení včetně vybydlených částí měst. Ze 146 
je jich právě 120 z oblasti bydlení. V souladu s výše uvedeným se 98 objektů nachází v obci 
a 22 je umístěno na okraji obce. Také v nejmenších deprimujících zónách do 0,099 ha 
převažují stavby pro bydlení. Druhá nejpočetnější velikostní skupina je od 2 do 4,99 ha. 
V této velikostní skupině je 80 zemědělských objektů a areálů, 39 průmyslových objektů a 
areálů a zbytek do 140 je rozdělen mezi ostatní typy. Zemědělské objekty v této velikostní 
skupině se ze 77,5 % nacházejí v obci, 64 % průmyslových objektů je umístěno na okraji 
obce. Více jak 100 zón čítají také velikostní skupiny od 0,5 do 1,99 ha. Nejméně zón se 
vyskytuje v největší velikostní skupině nad 50 ha. V této skupině jsou 3 průmyslové areály a 
objekty nacházející se v obci, dvě zóny využívané pro těžbu surovin a likvidaci odpadů, obě 
na okraji obce, a jeden nevyužívaný armádní areál situovaný do obce.  
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Nevyužívané dopravní objekty a areály jsou  v Ústeckém kraji evidovány ve velikostních 
skupinách od 0,1 ha do 4,99 ha. S výjimkou jednoho objektu ve skupině 1 až 1,99 ha je ve  

 
Tab. 3: Velikostní skupiny deprimujících zón podle celkové plochy, podle typů deprimujících zón a podle 

lokalizace v Ústeckém kraji 

 
zbývajících třech  velikostních skupinách čtyři nebo pět objektů. Průmyslové objekty a areály 
jsou nejvíce zastoupeny ve velikostní skupině 2 až 4,99 ha, kde je 39 zón a ve skupině 5 až 
9,99 ha, kde je 21 zón. Průmyslové deprimující zóny se jako jediné vyskytují ve všech 
velikostních skupinách. Převážně menší velikostní skupiny zaplňují stavby pro bydlení 
včetně vybydlených částí měst. Těžba surovin a likvidace odpadů se vyskytuje ve 
velikostních skupinách od jednoho hektaru výše. Kromě velikostní skupiny 10 - 50 ha, kde 
jsou tři zóny, v ostatních skupinách jsou zóny dvě. Nevyužívané armádní objekty svou 
rozlohou patří do velikostních skupin od jednoho hektaru výše. Zemědělské areály a objekty 
jsou ve všech velikostních skupinách kromě největší a nejmenší. Nejvíce zemědělských 
deprimujících zón je ve velikostních skupinách od 1 do 4,99 ha. 

Podle velikosti zastavěné plochy jsou deprimující zóny rozděleny do 16 skupin. 145 
deprimujících zón, což je nejvíce ze všech velikostních skupin, je ve skupině se zastavěnou 
plochou od 0,5 do 0,99 ha. S polovičním počtem zón je druhou nejpočetnější velikostní 
skupinou zastavěná plocha od 0,2 do 0,29 ha. Největší zastavěnou plochu nad 10 ha má 7 
zón typu průmysl a energetika a po jedné deprimující zóně armádní, zemědělské a typu 
těžba surovin a likvidace odpadů. 

 
Tab. 4: Velikostní skupiny deprimujících zón podle zastavěné plochy, podle typů deprimujících zón a 

podle lokalizace zón v Ústeckém kraji 

Velikostní skupina deprimujících zón podle zastavěné plochy (ha) Typ 
deprimují

cí zóny 

Umístění 
zóny 

v/okraj 
obci/e 0 0,01 - 

0,049 
0,05 - 
0,099 

0,1 - 
0,19 

0,2 - 
0,29 

0,3 - 
0,39 

0,4 - 
0,49 

0,5 - 
0,99 

1 - 
1,49 

1,5 - 
1,99 

2 - 
2,99 

3 - 
3,99 

4 - 
4,99 

5 - 
9,99 

10 a 
více 

nezjiš-
těno 

okraj        4         1               
dopravní v        1 2 1   5                 

okraj      3 1 1 2 6 6 11 6 10 3 7 8 4 1průmysl a 
energetika v    1   1 2 1 2 8 7 5 2 2 2 4 3   

okraj    8 7 12 8 4 1 5 1   1           
bydlení v    23 14 29 49 43 23 43 2 1 2 1         

okraj  3 1   1       1   1   1 1   1   těžba, 
odpady v                1                 

okraj        1 1   1   1 3     1 2 1   
armáda v                1         1   1   

okraj    1   7 5 5 2 12 11 8 6 3   2 1   
zemědělství v    1   3 5 6 8 63 31 12 13 5 5 3     

Celkový součet 3 35 24 60 73 62 43 145 65 36 34 15 17 19 11 1

Velikostní skupina deprimujících zón podle celkové plochy (ha) Typ deprimující 
zóny 

Umístění 
zóny 

v/okraj 
obci/e do 0,099 0,1 - 0,49 0,5 - 0,99 1 - 1,99 2 - 4,99 5 - 9,99 10 - 49,99 50 a více 

Celkový 
součet 

okraj    3 1   1       5dopravní 
v    2 3 1 3       9
okraj  1 3 6 7 25 13 14   69průmysl a 

energetika v    3 4 6 14 8 2 3 40
okraj  6 22 12 4 2 1     47bydlení 
v  32 98 68 24 8       230
okraj        1 2 2 3 2 10těžba, odpady 
v        1         1
okraj        1 5 2 3   11armáda 
v              2 1 3
okraj    7 5 14 18 15 4   63zemědělství 
v    8 16 47 62 15 7   155

Celkový součet 39 146 115 106 140 56 35 6 643
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U třech deprimujících zón se nevyskytují budovy, jedná se o zóny typu těžba surovin, 
skládky odpadu. U jedné průmyslové zóny nebyla zastavěná plocha zjištěna. Zastavěná 
plocha u dopravních deprimujících zón se v pěti případech pohybovala v rozmezí 
0,01 - 0,049 ha a v pěti případech v rozmezí 0,5 - 0,99. Zóny s menší zastavěnou plochou se 
nacházejí spíše na okraji obce, zatímco zóny s větší zastavěnou plochou se ve všech 
případech nacházejí v obci. Průmyslové zóny, podobně jako u velikostních skupin podle 
plochy, mají zastavěnou plochu v celé škále velikostních skupin. Nejpočetněji jsou 
zastoupeny zóny s objekty o velikosti 1 - 1,49 ha, větší část těchto zón se nachází na okraji 
obce. Více jak 10 zón, což je více jak 1/10 průmyslových deprimujících zón, má zastavěnou 
plochu v intervalech 0,5 - 0,99 ha, 1,5 - 2,99 a 5 - 9,99. Převážně menší zastavěnou plochu, 
do jednoho hektaru, mají zóny typu stavby pro bydlení včetně vybydlených částí měst. 
Největší počet těchto zón (57) je ve skupině 0,2 - 0,29. Deprimující zóny typu těžba surovin, 
likvidace odpadů mají zastavěnou plochu v nejnižších, středních i nejvyšších velikostních 
skupinách. Armádní deprimující zóny mají nejčetněji zastavěnou plochu v intervalu 1,58 -
 1,99 ha. V této velikostní skupině jsou 3 zóny. Nejvíce opuštěných zemědělských zón má 
zastavěnou plochu o velikosti 0,5 - 0,99 ha, 63 těchto zón se nachází v obci a pouze 12 
mimo obec. 

Jak jsou jednotlivé typy deprimujících zón rozmístěny do velikostních skupin obcí je 
zřejmé z následující tabulky. Nejvíce postiženou skupinou obcí jsou obce s 50 až 100 tisíci 
obyvateli. V této skupině je 137 deprimujících zón, 84 zón typu průmysl a energetika se na 
tomto počtu podílí 61,3 %. Druhou nejvíce postiženou skupinou jsou obce do 500 obyvatel. 
Ze 116 deprimujících zón je 61 typu zemědělské areály a objekty, což je více jak 52% podíl, 
a 43 typu stavby pro bydlení, což je 37% podíl. Více jak 100 deprimujících zón je evidováno 
v obcích s 10 až 20 tisíci obyvateli.  

Nejméně zón bylo zjištěno v obcích s 20 až 50 tisíci obyvateli. V této velikostní skupině 
je 31 deprimujících zón, 13 typu stavby pro bydlení, 10 zemědělství, 7 průmysl a energetika 
a jeden vojenský areál či objekt. Deprimující zóny typu dopravní objekty a areály nebo těžba 
surovin, likvidace odpadů nebyly zjištěny. 

Dopravní deprimující zóny nejsou evidovány také ve velikostní skupině obcí s 500 - 999 
obyvateli. Zóny typu těžba surovin, likvidace odpadů nejsou v obcích s 5 až 50 tisíci 
obyvateli, opuštěné armádní zóny a objekty nejsou v obcích s 1 až 2 tisíci obyvateli. 

 
Tab. 5: Četnost deprimujících zón ve velikostních skupinách obcí podle typů deprimujících zón 

v Ústeckém kraji 

Velikostní skupina obcí podle počtu obyvatel 
Typ deprimující zóny 

do 500 500 - 999 1 000 - 1 999 2 000 - 4 999 5 000 - 9 999 10 000 - 19 999 20 000 -  49 999 50 000 - 99 999 

dopravní 1   2 3 1 1   6

průmysl a energetika 6 6 8 19 23 16 7 24

bydlení 43 30 23 31 19 34 13 84

těžba, odpady 2 2 1 1       5

armáda 3 1   2 3 2 1 2

zemědělství 61 23 21 10 29 48 10 16

Celkový součet 116 62 55 66 75 101 31 137
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Jaké je rozmístění deprimujících zón seskupených podle plochy do velikostních skupin 
obcí podle počtu obyvatel ukazuje následující tabulka četností. Vyjma největších 
deprimujících zón, které se nevyskytují v obcích s 500 až 5 000 obyvateli a s 20 - 50 tisíci 
obyvateli, mají všechny velikostní skupiny deprimujících zón zastoupení ve všech 
velikostních skupinách obcí.  V obcích do 500 obyvatel jsou nejvíce zastoupeny deprimující 
zóny o ploše 2 - 5 ha, kterých je 29. V těchto nejmenších obcích jsou více jak 20krát 
zastoupeny deprimující zóny o velikostech 0,1 - 049 ha, 0,5 - 0,99 ha a 1 - 1,99 ha. 
V ostatních velikostních skupinách obcí je také nejčetnější výskyt zón o velikostech 0,1 až 5 
ha. Deprimující zóny o velikosti 2 - 4,99 ha jsou nejčastěji evidovány také v obcích 
s 500 až 2 tisíci a 5 až 10 tisíci obyvateli. Deprimující zóny o velikosti 0,1 - 0,49 ha se nejvíce 
vyskytují v obcích se 2 až 5 tisíci obyvateli a také v obcích s 50 - 100 tisíci obyvateli. 
V největších obcích je evidováno 47 takovýchto deprimujících zón, což je nejčetnější výskyt. 

 
Tab. 6: Četnost deprimujících zón ve velikostních skupinách obcí (počet obyvatel) podle velikostních 

skupin deprimujících zón (celková plocha) v Ústeckém kraji 

Velikostní skupina obcí podle počtu obyvatel 
Velikostní 
skupina 

deprimujících 
zón podle 
celkové 

plochy (ha) 
do 500 500 - 999 1000 - 1999 2 000 - 4 999 5 000 - 9 999 10 000 - 19 999 20 000 - 49 999 50 000 - 99 999 

do 0,099 2 1 4 6 4 9 1 12

0,1 - 0,49 23 14 9 17 15 19 2 47

0,5 - 0,99 24 12 10 12 16 10 10 21

1 - 1,99 23 11 10 8 9 23 4 18

2 - 4,99 29 15 13 10 21 22 7 23

5 - 9,99 10 4 6 10 7 10 3 6

10 - 49,99 3 5 3 3 2 7 4 8

50 a více 2       1 1   2

Celkový součet 116 62 55 66 75 101 31 137

 

 

3.2. JIHOČESKÝ KRAJ 
V rámci vyhledávací studie v Jihočeském kraji bylo zaevidováno celkem 212 

deprimujících zón. Z celkového počtu deprimujících zón ve třech sledovaných krajích tvoří 
tento počet téměř 24% podíl. Oproti databázi Ústeckého kraje nejsou v Jihočeském kraji 
evidovány dopravní objekty a areály, naopak přibyly institucionální a ostatní deprimující 
zóny. 

 
Tab. 7: Vybrané údaje podle typů deprimujících zón v Jihočeském kraji 

Typ deprimující zóny 
Počet 

deprimujících 
zón 

Plocha 
celkem (ha) 

Zastavěná. 
plocha (ha) 

Podíl 
zastavěné 

plochy 
(%) 

Průměrná 
celková 
plocha 

(ha) 

Průměrná 
zastavěná. 

plocha 
(ha) 

průmyslová výroba včetně energetiky 60 165,6267 39,0244 23,6 2,76 0,65
stavby pro bydlení včetně vybydlených částí měst 15 9,4285 1,769 18,8 0,63 0,12
těžba surovin, likvidace odpadu 1 3,4 0 0,0 3,40 0,00
vojenské objekty a areály 22 257,1533 31,3653 12,2 11,69 1,43
zemědělské objekty a areály 79 165,5535 28,1782 17,0 2,10 0,36
institucionální 32 9,7638 2,5105 25,7 0,31 0,08
ostatní 3 3,38 0,985 29,1 1,13 0,33
Celkový součet 212 614,3058 103,8324 16,9 2,90 0,49
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Největší podíl zaujímají v Jihočeském kraji zemědělské objekty a areály. 79 těchto 
objektů tvoří 37% podíl na celkovém počtu deprimujících zón. 28 %, což je druhý největší 
podíl, tvoří 60 deprimujících zón typu průmyslová výroba včetně energetiky. Institucionální 
deprimující zóny tvoří 15% podíl na celkovém počtu. Stavby pro bydlení včetně vybydlených 
částí měst jsou oproti Ústeckému kraji zastoupeny pouze 15 objekty, což je 7 % z celkového 
počtu. Všechny typy deprimujících zón a jejich podíly na celkovém počtu zón v Jihočeském 
kraji jsou zobrazeny v grafu.  

 

Podíl počtu typů deprimujících zón na celkovém počtu v 
Jihočeském kraji

průmyslová výroba včetně 
energetiky

28,3%

vojenské objekty a areály
10,4%

ostatiní
1,4%

těžba surovin, likvidace 
odpadu
0,5%

stavby pro bydlení včetně 
vybydlených částí měst

7,1%

institucionální
15,1% zemědělské objekty a 

areály
37,3%

 

 

Celková plocha deprimujících zón v Jihočeském kraji je 614,3 ha, což je 0,061 % rozlohy 
Jihočeského kraje. Největší podíl na celkové ploše mají vojenské objekty a areály. 22 těchto 
areálů se rozkládá na ploše 257 ha. Průměrná plocha připadající na jeden vojenský areál je 
11,69 ha, což je o 8,79 ha více než je průměr v Jihočeském kraji. Zemědělských objektů je 
však evidováno více, takže průměrná plocha připadající na jeden zemědělský areál je menší 
než průměrná plocha průmyslových deprimujících zón. Obě hodnoty se pohybují mírně pod 
krajským průměrem. U zemědělských areálů to je 2,1 ha a u průmyslových 2,76 ha. Jediný 
evidovaný objekt typu těžba surovin a likvidace odpadu se podílí na celkové ploše 0,6 %, což 
je přibližně stejně jako u podílu na celkovém počtu. Plocha zemědělských objektů a areálů 
se podílí stejně jako plocha průmyslové výroby včetně energetiky 27 % na celkové ploše 
deprimujících zón v kraji. Plochou 3,4 ha, která je zároveň i průměrná plocha, se však řadí 
spolu s vojenskými areály k jediným dvěma typům s nadprůměrnou rozlohou. Stavby pro 
bydlení se podílí 1,5 % na celkové ploše deprimujících zón v kraji. Průměrná plocha těchto 
zón je 0,63 ha. Institucionální deprimující zóny se podílí, podobně jako stavby pro bydlení, 
1,6 % na celku, avšak jejich průměrná plocha je oproti stavbám pro bydlení méně než 
poloviční. Ostatní deprimující zóny se podílí 0,6 % na celkové ploše v kraji, jejich průměrná 
plocha je 1,13 ha. Graficky jsou podíly jednotlivých typů deprimujících zón na celkové ploše 
v kraji znázorněny v následujícím koláčovém grafu. 

 



32 

Podíl celkové plochy typů deprimujících zón 
na celkovém součtu deprimujícíh ploch v Jihočeském kraji

zemědělské objekty a areály
26,9%

institucionální
1,6%

stavby pro bydlení včetně 
vybydlených částí měst

1,5%
těžba surovin, likvidace 

odpadu
0,6%

ostatiní
0,6%

vojenské objekty a areály
41,9%

průmyslová výroba včetně 
energetiky

27,0%

 

 

Stejně jako u celkové plochy také největší průměrnou zastavěnou plochu mají vojenské 
objekty a areály, avšak největší podíl na celkovém součtu zastavěných ploch v kraji připadá 
na průmyslovou výrobu včetně energetiky. U vojenských objektů přesáhla průměrná 
zastavěná plocha jako jediná jeden hektar. Na jeden průmyslový areál připadá v průměru 
0,65 ha zastavěné plochy. Významně se na celkové zastavěné ploše 27 % podílí 
zemědělské objekty a areály. V průměru jsou tyto areály zastavěny 0,36 ha. Podíly 
zbývajících typů deprimujících zón jsou zřejmé z následujícího grafu. 

 

Podíl zastavěné plochy typů deprimujících zón 
na celkovém součtu zastavěných deprimujícíh ploch v 

Jihočeském kraji

průmyslová výroba včetně 
energetiky

37,6%

vojenské objekty a areály
30,2%

ostatiní
0,9%

stavby pro bydlení včetně 
vybydlených částí měst

1,7%

institucionální
2,4%

zemědělské objekty a areály
27,1%

 

Nejmenší podíl (0,9 %) zastavěné plochy na celkovém součtu zastavěných ploch mají 
ostatní deprimující zóny, podíl staveb pro bydlení je 1,7 %. Institucionální deprimující zóny se 
podílí 2,4 %, avšak velikost průměrné zastavěné plochy je 0,08 ha, což je nejméně ze všech 
typů v Jihočeském kraji. 
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Průměrná celková a zastavěná plocha jsou porovnány v následujícím grafu. S výjimkou 
těžby surovin a likvidace odpadů, u kterých není v Jihočeském kraji evidována zastavěná 
plocha, připadá největší absolutní rozdíl 10,26 ha na vojenské objekty a areály. V relativním 
vyjádření se zastavěná plocha u vojenský objektů a areálů podílí 12,2 % na celkové ploše, 
což je nejméně ze všech typů. Naopak nejmenší rozdíl průměrných ploch 0,23 ha je u 
institucionálních deprimujících zón, avšak podíl zastavěné plochy na celkové je 25,7 %. U 
staveb pro bydlení se zastavěná plocha podílí 18,8 % na celkové ploše, u průmyslové výroby 
23,6 %, u zemědělských objektů a areálů 17 % a u ostatních 29,1 %, což je nejvíce ze všech 
typů. 

 

Průměrná celková a zastavěná plocha deprimujících zón 
v Jihočeském kraji podle typů

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

průmysl

bydlení

těžba a odpady

vojenské

zemědě lství

insti tuce

ostatní

typ deprimující zóny

haPrůměrná celková plocha Průměrná zastavěná plocha
 

Ze čtyř druhů vlastnictví evidovaných v databázi deprimujících zón v Jihočeském kraji 
připadá největší podíl na soukromé vlastnictví. 154 lokalit v soukromém vlastnictví 
představuje téměř 73% podíl. Ve veřejném vlastnictví je 35 areálů a ploch, tento počet tvoří 
16,5% podíl. Deprimující zóny se smíšeným druhem vlastnictví zaujímají přibližně 10,5% 
podíl. V církevním vlastnictví je jedna deprimující zóna, která se podílí 0,5 % na celkovém 
počtu. 

Druhy vlastnictví a jejich podíly na celkovém počtu 
deprimujících zón v Jihočeském kraji

Smíšené
10,4%

Soukromé
72,6%Veřejné

16,5%

Církevní
0,5%
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U všech typů deprimujících zón v Jihočeském kraji převládá soukromé vlastnictví, vyjma 
vojenských objektů a areálů a těžby surovin a likvidace odpadů, které jsou vlastněny 
převážně veřejným sektorem. U bydlení se vyskytují všechny čtyři druhy vlastnictví: smíšené, 
soukromé, veřejné i církevní. V soukromém vlastnictví je drženo 11 deprimujících zón o 
ploše 4,86 ha. U průmyslových deprimujících zón je v soukromém vlastnictví 162,4 ha ploch, 
ve smíšeném a veřejném je dohromady vlastněno 3,2 ha. Tři vojenské objekty a areály ve 
smíšeném vlastnictví představují 13,6 % na celkovém počtu zón tohoto typu, avšak 
v relativním vyjádření k celkové ploše vojenských areálů tento podíl činí 29,4 %. Ve veřejném 
vlastnictví je pak 81,8 % počtu vojenských objektů a areálů, jejichž plocha zaujímá přibližně 
70% podíl. Smíšené vlastnictví u zemědělských objektů a areálů se podílí 12,7 % na 
celkovém počtu zemědělských objektů, podíl na celkové ploše zemědělských zón činí 
22,4 %, v soukromém vlastnictví je 86 % počtu a 76,9 % ploch. U institucionálních 
deprimujících zón se soukromé vlastnictví podílí 53,1 % na počtu a 43,5 % na ploše, podíl 
veřejného vlastnictví je 34,4 % počtu a 37,7 % součtu ploch institucionálních zón. U 
ostatních deprimujících zón 2/3 celkového počtu tvoří 80 % ploch v soukromém vlastnictví. 

 
 Tab. 8: Počet ploch a zastavěná plocha podle typů a druhu vlastnictví deprimujících zón v Jihočeském 

kraji 

Typ deprimující zóny Druh vlastnictví Počet Plocha celkem (ha) Zastavěná plocha (ha) 

průmysl smíšené 2 1,0400 0,1870 
  soukromé 55 162,4129 38,3002 
  veřejné 3 2,1738 0,5372 
bydlení církevní 1 0,4600 0,1044 
  smíšené 2 3,8000 0,5927 
  soukromé 11 4,8585 1,0290 
  veřejné 1 0,3100 0,0429 
těžba a odpady veřejné 1 3,4000 0,0000 
vojenské smíšené 3 75,6000 1,3599 
  soukromé 1 0,5000 0,2035 
  veřejné 18 181,0533 29,8019 
zemědělství smíšené 10 37,1380 5,4142 
  soukromé 68 127,4755 22,5480 
  veřejné 1 0,9400 0,2160 
instituce smíšené 4 1,8300 0,5420 
  soukromé 17 4,2526 1,2519 
  veřejné 11 3,6812 0,7166 
ostatní smíšené 1 0,6770 0,3450 
  soukromé 2 2,7030 0,6400 

 

V Jihočeském kraji je ekologická zátěž předpokládána u 119 areálů a objektů, jejichž 
celková plocha činí 475,75 ha. Největší počet areálů a objektů s předpokládanou 
ekologickou zátěží mají zemědělské deprimující zóny o celkové ploše 153,51 ha,  

 
Tab. 9: Předpoklad ekologické zátěže podle typů deprimujících zón v Jihočeském kraji 

Předpoklad ekologické zátěže 

Počet Celková plocha 
Typ deprimující 

zóny 
ano ne ano ne 

průmysl 36 24 110,06 55,57
bydlení 0 15 0,00 9,43
těžba a odpady 1 0 3,40 0,00
vojenské 16 6 207,72 49,43
zemědělství 65 14 153,51 12,04
instituce 0 32 0,00 9,76
ostatní 1 2 1,05 2,33
Celkový součet 119 93 475,75 138,56
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avšak největší plochu s předpokládanou ekologickou zátěží tvoří 256 ha šestnácti 
vojenských objektů a areálů. 40 % počtu průmyslových deprimujících zón je bez předpokladu 
ekologické zátěže, 55,57 ha těchto zón tvoří 33,6 % celkové plochy průmyslových 
deprimujících zón. 

Z osmi velikostních skupin podle celkové plochy deprimujících zón je nejpočetněji 
zastoupena velikostní skupina od 0,1 - 0,49 ha. 42 zón z 50 evidovaných v této skupině je 
rovnoměrně rozděleno mezi průmysl, zemědělství a instituce. Zbytek představuje sedm zón 
typu bydlení a jedna vojenská deprimující zóna. Druhou nejčetnější velikostní skupinou jsou 
zóny o velikosti 1 - 1,99 ha. V této skupině jsou nejvíce zastoupeny opuštěné zemědělské 
areály a objekty. Nejméně zón je v největší velikostní skupině nad 50 ha, kde se vyskytuje 
jeden vojenský areál. 

 
Tab. 10: Velikostní skupiny deprimujících zón podle celkové plochy a podle typů deprimujících zón 

v Jihočeském kraji 
Velikostní skupina deprimujících zón podle celkové plochy (ha) Typ deprimující 

zóny 
do 0,099 0,1 - 0,49 0,5 - 0,99 1 - 1,99 2 - 4,99 5 - 9,99 10 - 49,99 50 a více 

Celkový součet 

průmysl 1 14 11 9 11 12 2   60

bydlení 3 7 3 1 1       15

těžba a odpady         1       1

vojenské   1 4 4 1 6 5 1 22

zemědělství 1 14 15 21 20 7 1   79

instituce 12 14 2 4         32

ostatní     1 2         3

Celkový součet 17 50 36 41 34 25 8 1 212

 

Průmyslové deprimující zóny jsou v Jihočeském kraji evidovány ve všech velikostních 
skupinách kromě největší. 14 průmyslových areálů má rozlohu 0,1 - 0,49 ha. Více jak 10 
areálů je evidováno ve skupinách 0,5 - 0,99 ha, 2 - 4,99 ha a 5 - 9,99 ha. Stavby pro bydlení 
se vyskytují do velikosti 4,99 ha. Nejvíce staveb pro bydlení má rozlohu 0,1 - 0,49 ha. 
Vojenské objekty a areály jsou evidovány ve všech velikostních skupinách s výjimkou 
nejmenší. Nejvíce těchto deprimujících zón má rozlohu 5 - 9,99 a 10 - 49,99 ha. Zemědělské 
objekty a areály jsou převážně ve skupinách od 1 do 4,99 ha. Nejmenší plochu zaujímají 
institucionální deprimující zóny. Ve dvou nejmenších velikostních skupinách je těchto zón 
evidováno 12, respektive 14. Čtyři největší institucionální zóny jsou ve velikostní skupině 1 -
 1,99 ha. Ostatní deprimující zóny mají rozlohu 0,5 - 1,99 ha. 

Z třinácti velikostních skupin jsou nepočetněji zastoupeny deprimující zóny se 
zastavěnou plochou o rozloze 0,1 - 0,199 ha, v této skupině je evidováno 54 zón. Další dvě 
nejpočetněji zastoupené velikostní skupiny, ve kterých je 31 a 30 deprimujících zón, jsou o 
velikostech 0,2 - 0,299 a 0,05 - 0,099 ha zastavěné plochy. Více jak 54 % z celkového počtu 
objektů má tedy zastavěnou plochu o velikosti 0,05 - 0,299 ha. Největší zastavěnou plochu, 
10 a více ha, má jedna deprimující zóna. Bez zastavěné plochy jsou v Jihočeském kraji tři 
deprimující zóny. 

 

 



36 

Tab. 11: Velikostní skupiny deprimujících zón podle zastavěné plochy a podle typů deprimujících zón 
v Jihočeském kraji 

Velikostní skupina deprimujících zón podle zastavěné plochy (ha) 
Typ deprimující 

zóny 
0 0,01 - 

0,049 
0,05 - 
0,099 

0,1 - 
0,199 

0,2 - 
0,299 

0,3 - 
0,399 

0,4 - 
0,499 

0,5 - 
0,999 

1 - 
1,499 

1,50 - 
1,999 

2,00 - 
2,999 

3,00 - 
3,999 

10 a 
více 

Celkový 
součet 

průmysl   2 7 17 9 4 1 6 4 2 7 1   60

bydlení   4 4 5 1 1               15

těžba a odpady 1                         1

vojenské 1 1 1 3 3   1 3 1 3 3 1 1 22

zemědělství 1 1 5 23 17 9 5 13 4 1       79

instituce   12 13 6 1                 32

ostatní           3               3

Celkový součet 3 20 30 54 31 17 7 22 9 6 10 2 1 212

 

Průmyslové areály mají nejčastěji zastavěnou plochu od 0,1 do 0,199 ha. V této 
velikostní skupině je evidováno 17 deprimujících zón. Kromě nejmenší a největší mají 
průmyslové areály zastoupení ve všech velikostních skupinách. Stavby pro bydlení mají 
zastavěnou plochu od 0,01 do 0,399 ha, nejčetněji jsou zastoupeny tři intervaly s nejmenší 
zastavěnou plochou. Deprimující zóna těžba a odpady je bez zastavěné plochy. Vojenské 
objekty a areály mají zastavěnou plochu ve všech velikostních skupinách s výjimkou 
zastavěných ploch o velikosti 0,3 - 0,399 ha. Nejvíce zemědělských deprimujících zón má 
zastavěnou plochu o velikosti 0,1 - 0,199 ha a 0,2 - 0,299. V těchto dvou velikostních 
skupinách je 23 a 17 deprimujících zón. 12 institucionálních deprimujících zón má 
zastavěnou plochu o velikosti 0,01 - 0,049 ha, 13 zón o velikosti 0,05 - 0,099 ha. Zbývajících 
sedm zón je v dalších dvou intervalech. Všechny tři ostatní deprimující zóny mají zastavěnou 
plochu o velikosti 0,3 - 0,399 ha. 

Nejvíce deprimujících zón je v Jihočeském kraji koncentrováno do nejmenších obcí. 
V obcích do 500 obyvatel je evidováno 56 zón. 40 deprimujících zón se nachází v obcích od 
500 do 999 obyvatel a 35 zón je v obcích od 2 000 do 4 999 obyvatel. V největších obcích 
bylo zdokumentováno 10 deprimujících zón, což je spolu s obcemi od 10 do 20 tisíc obyvatel 
nejméně v Jihočeském kraji. 

 
Tab. 12: Četnost deprimujících zón ve velikostních skupinách obcí podle typů deprimujících zón 

v Jihočeském kraji 
Velikostní skupina obcí podle počtu obyvatel Typ deprimující 

zóny 
do 500 500 - 999 1 000 - 1 999 2 000 - 4 999 5 000 - 9 999 10 000 - 

19 999 
20 000 - 
49 999 

50 000 - 
99 999 

Celkový 
součet 

průmysl 6 5 10 10 11 8 5 5 60

bydlení 5 3 2 4       1 15

těžba a odpady               1 1

vojenské 2 2 1 4 2 1 8 2 22

zemědělství 31 22 7 10 7 1   1 79

instituce 11 8 3 5 3   2   32

ostatní 1     2         3

Celkový součet 56 40 23 35 23 10 15 10 212

 

Průmyslové deprimující zóny jsou evidovány ve všech velikostních skupinách obcí. 
Nejvíce opuštěných průmyslových areálů mají obce od 5 do 10 tisíc obyvatel. 10 zón je 
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v obcích s 1 - 2 a s 2 - 5 tisíci obyvateli. Stavby pro bydlení jsou umístěny převážně 
v menších obcích. Jsou evidovány ve velikostních skupinách do 5 tisíc obyvatel. Jedna 
deprimující zóna typu stavby pro bydlení je v největších obcích. Vojenské deprimující zóny 
jsou také evidovány ve všech velikostních skupinách. Nejvíce, tedy 8 zón, je v obcích 
s 20 - 50 tisíci obyvateli. Opuštěné zemědělské objekty a areály jsou soustředěny do 
nejmenších obcí. V prvních dvou intervalech, tedy v obcích do 1 000 obyvatel, je z celkového 
počtu 79 deprimujících zón evidováno 53. Institucionální deprimující zóny jsou také 
soustředěny do nejmenších obcí. V prvních dvou intervalech je 11 a 8 institucionálních zón. 
Ostatní zóny byly zjištěny v obcích do 500 obyvatel a v obcích se 2 - 5 tisíci obyvateli. 

Následující tabulka ukazuje rozmístění velikostních skupin deprimujících zón do 
velikostních skupin obcí.  V nejmenších obcích je evidováno nejvíce deprimujících zón o 
velikosti od 0,1 do 1,99 ha. Z celkového počtu 56 deprimujících zón v obcích do 500 obyvatel 
je v těchto třech velikostních skupinách 41 zón. Deprimující zóny dvou největších velikostí se 
v těchto obcích nevyskytují. V obcích od 500 do 999 obyvatel je v evidenci nejvíce zón o 
velikosti 0,1 - 0,49 ha. 14 těchto zón představuje 35% podíl na celkovém počtu zón v této 
velikostní skupině obcí. V obcích s 1 až 2 tisíci obyvateli jsou evidovány deprimující zóny do 
10 ha celkové plochy. Nejvíce zón má plochu 1 až 1,99 ha, 6 těchto zón se podílí 26 % na 
celkovém počtu 23 deprimujících zón. V obcích se 2 až 5 tisíci obyvateli se nejčastěji 
vyskytují zóny o ploše 0,5 - 0,99 ha, četnost o jednu menší, tedy osm, mají zóny o ploše 
2 - 4,99 ha. Šest zón o ploše 0,1 - 0,49 ha a pět zón o ploše 1 - 1,99 ha jsou nejčetněji 
zastoupené velikosti deprimujících zón v obcích s 5 až 10 tisíci obyvateli. V obcích s 10 až 
20 tisíci obyvateli je 10 evidovaných zón rozloženo téměř rovnoměrně kromě absence 
největších a nejmenších zón. V obcích s 20 až 50 tisíci obyvateli je nejvíce zón o velikosti 
5 - 9,99 ha, jejich podíl činí 40 %. V této velikostní skupině obcí je také evidována jediná 
deprimující zóna o ploše větší jak 50 ha. V největších obcích s 50 - 100 tisíci obyvateli je 
nejvíce deprimujících zón ve druhé největší kategorii, směrem k menším zónám ubývá i 
jejich počet. 

 
Tab. 13: Četnost deprimujících zón ve velikostních skupinách obcí (počet obyvatel) podle velikostních 

skupin deprimujících zón (celková plocha) v Jihočeském kraji 
Velikostní skupina obcí podle počtu obyvatel Velikostní 

skupina 
deprimujících zón 

podle celkové 
plochy (ha) 

do 500 500 - 999 1 000 - 1 999 2 000 - 4 999 5 000 - 9 999 10 000 - 
19 999 

20 000 - 
49 999 

50 000 - 
99 999 

Celkový 
součet 

do 0,099 3 2 3 4 3   2   17

0,1- 0,49 15 14 5 6 6 2 1 1 50

0,5 - 0,99 10 5 4 9 3 2 2 1 36

1 - 1,99 16 8 6 2 5 2 1 1 41

2 - 4,99 8 6 4 8 3 1 2 2 34

5 - 9,99 4 3 1 5 2 2 6 2 25

10 - 49,99   2   1 1 1   3 8

50 a více             1   1

Celkový součet 56 40 23 35 23 10 15 10 212
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3.3. STAV DEPRIMUJÍCÍCH ZÓN V OBCÍCH ÚSTECKÉHO KRAJE 
 

Ke sledování stavu deprimujících zón v obcích Ústeckého kraje bylo vytvořeno několik 
přehledných tabulek, které se zaměřují na určitý jev, jehož maximální nebo minimální 
hodnoty jsou sledovány v obcích. 

Mezi obcemi s největší plochou deprimujících zón je na prvním místě obec Hrušovany. 
Prvenství získala zejména díky 150 ha velké skládce elektrárenského popílku. V případové 
studii je podrobněji rozebírána druhá deprimující zóna v této obci, což je 50 ha velký 
vojenský areál. Celkem připadá na obec Hrušovany 200,5 ha deprimujících ploch. V prvních 
pěti obcích přesahuje celková plocha deprimujících zón 100 ha, ve druhé polovině sledované 
desítky obcí se celková plocha deprimujících zón postupně snižuje z 65,9 na 48,3 ha. Podle 
počtu obyvatel jsou v této desítce zastoupeny jak nejmenší obce do 500 obyvatel, tak 
středně velká a velká města. Kategorii nejmenších obcí zastupují právě Hrušovany. 
Chomutov, Ústí nad Labem a Most patří do kategorie obcí s 50 - 100 tisíci obyvateli. Ostatní 
obce mají počet obyvatel od 5 do 50 tisíc obyvatel. Ve vybraných obcích nejsou obce 
s 500 - 5 tisíci obyvateli. 

 
Tab. 14:  Obce s největší plochou deprimujících zón celkem v Ústeckém kraji podle typů  

Plocha deprimující zóny (ha) 

Obec 

by
dl

en
í 

do
pr

av
ní

 

pr
ům

ys
l 

tě
žb

a,
 o

dp
ad

y 

vo
je

ns
ké

 

ze
m
ěd
ěl

sk
é 

C
el

ke
m

 

Hrušovany       150,00000 50,00000 0,50000 200,50000

Louny 10,10000   70,80000   2,00000 88,50000 171,40000

Chomutov 1,92290 0,20000 93,00000 18,00000   6,50000 119,62290

Ústí nad Labem 13,14000 0,10000 99,50000     5,50000 118,24000

Most 8,80000 0,50000 31,87000 55,00000 13,00000 2,00000 111,17000

Litoměřice 3,10000   2,00000   12,00000 48,80000 65,90000

Podbořany 1,60000   2,00000   22,00000 35,10000 60,70000

Lovosice 0,30000   56,00000     1,50000 57,80000

Kadaň 0,50000   53,00000     1,50000 55,00000

Žatec 3,12000 0,80000 10,00000     34,40000 48,32000

 

Největší počet zón má obec Louny, která byla v ploše na druhém místě. V Lounech je 
tedy evidováno 47 deprimujících zón o celkové ploše 171,4 ha. Z tohoto počtu je 29 zón 
zemědělských, které zabírají plochu o velikosti 88,5 ha, 13 zón typu bydlení o celkové ploše 
10,1 ha, jedna dvouhektarová vojenská zóna a 4 průmyslové zóny, které mají 70,8 ha. 
V průměru připadá na jednu deprimující zónu v Lounech 3,65 ha plochy. Se 40 zónami jsou 
na druhém místě s největším počtem deprimujících zón Teplice, kde 62,5 % tohoto počtu 
představují zóny typu stavby pro bydlení. V Ústí nad Labem, které bylo také mezi 10 
vybranými obcemi i v předcházející tabulce, je 38 deprimujících zón o celkové ploše 
118,24 ha. Ve výběru samozřejmě nefigurují Hrušovany se třemi deprimujícími zónami. Na 
jednu zónu v Hrušovanech tak připadá 66,8 ha plochy. 
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Tab. 15: Obce s největším počtem deprimujících zón v Ústeckém kraji podle typů  
Počet deprimujících zón 
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Louny 13   4   1 29 47

Teplice 25 2 3 1   9 40

Ústí nad Labem 27 1 8     2 38

Podbořany 6   1   1 17 25

Žatec 10 1 1     12 24

Děčín 11 1 6 2   2 22

Chomutov 12 1 3 1   2 19

Most 9 1 4 1 2 1 18

Litoměřice 5   1   1 10 17

Duchcov 6 1 6       13

 

Ve vybraných městech podle celkové plochy deprimujících zón převládají průmyslové 
zóny, které mají 41,5% podíl na celkovém součtu deprimujících ploch ve vybraných městech. 
Přibližně 22% podíl zaujímají zemědělství a těžba a odpady, bydlení se podílí 4,2 %. Naproti 
tomu u výběru dle nejvyššího počtu deprimujících zón se bydlení podílí 47,2 % na celkovém 
počtu, zemědělství se podílí 31,9 % a průmysl 14,1 %. 

 
Tab. 16: Obce s největší zastavěnou plochou deprimujících zón celkem v Ústeckém   

kraji podle typů  
Zastavěná plocha deprimující zóny (ha) 
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Louny 6,2000   29,7000   0,4000 38,6000 74,9000

Chomutov 1,3450 0,2000 47,0000 10,0000   2,8000 61,3450

Ústí nad Labem 9,0500 0,1000 38,2000     1,1000 48,4500

Lovosice 0,3000   34,5000     0,7000 35,5000

Podbořany 1,0200   1,0000   10,0000 13,8000 25,8200

Most 4,2000 0,1000 10,8900 4,5000 5,8000 0,3000 25,7900

Kadaň 0,3000   21,0000     0,8000 22,1000

Teplice 8,2700 0,3000 4,0000 1,5000   7,5000 21,5700

Litoměřice 2,0000   1,0000   5,0000 13,0000 21,0000

Žatec 1,7600 0,7000 4,5000     13,3000 20,2600

 

 Soubor deseti vybraných obcí podle zastavěné plochy se z velké části podobá 
předchozím výběrům. Ve výběru chybí opět obec Hrušovany. Ve srovnání s nejvyšším 
počtem deprimujících zón chybí obce Děčín a Duchcov podobně jako u celkové plochy.  

Zastavěné ploše u vybraných měst dominují průmyslové deprimující zóny, které se podílí 
53,8 % na celkovém součtu zastavěných ploch ve vybraných městech. Podíl zemědělských 
opuštěných areálů a ploch je 26%, stavby pro bydlení se podílejí 9,6 %. Podíl zastavěné 
plochy je v porovnání s celkovou plochou u těchto typů deprimujících zón vyšší. U 
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vojenských zón podíl poklesl o 3,3 procentního bodu, u těžby a odpadů byl pokles podílu 
vyšší, o 17,7 procentních bodů.  

 
Tab. 17: Obce s největším počtem úplně opuštěných deprimujících zón v Ústeckém kraji podle typů  

Počet úplně opuštěných deprimujících zón 
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Teplice 23 2 1 1 6   33

Ústí nad Labem 26 1   1 1   29

Louny 11     2 15   28

Podbořany 6     1 15 1 23

Žatec 7 1     6   14

Děčín 10   2 1 1   14

Litoměřice 5     1 7   13

Chomutov 10 1     1   12

Most 8 1 1 1     11

Duchcov 6     2     8

 

Úplně opuštěné deprimující zóny jsou ve vybraných deseti městech ze 60,5 % typu 
stavby pro bydlení. Druhý nejvýznamnější podíl zaujímají zemědělské zóny. Nejvíce 
opuštěných zón je evidováno v Teplicích. Z celkového počtu 33 deprimujících zón je 23 typu 
stavby pro bydlení a 6 typu zemědělské objekty areály.  

 
Tab. 18: Obce s největší plochou neprůmyslových deprimujících zón v Ústeckém kraji a podíl 

neprůmyslových zón na celkové ploše deprimujících zón 
Plocha deprimujících zón (ha) 

Nazob 
neprůmyslových celkem 

Podíl plochy neprůmyslových deprimujících zón na celku 

Louny 100,60000 171,40000 58,7

Litoměřice 63,90000 65,90000 97,0

Podbořany 58,70000 60,70000 96,7

Hrušovany 50,50000 200,50000 25,2

Žatec 38,32000 48,32000 79,3

Březno 37,80000 37,80000 100,0

Teplice 34,16000 46,66000 73,2

Postoloprty 33,60000 41,60000 80,8

Most 24,30000 111,17000 21,9

Libědice 21,40000 21,40000 100,0

 

Nejvíce ploch neprůmyslových deprimujících zón je evidováno v Lounech. 100 ha těchto 
ploch představuje téměř 59% podíl na celkovém součtu deprimujících ploch v Lounech. 
V Hrušovanech, ve kterých je evidováno nejvíce ploch deprimujících zón celkem, se 50 ha 
neprůmyslových deprimujících zón podílí 25 % na celkové ploše deprimujících zón. 
V Teplicích, kde je evidováno nejvíce opuštěných zón, mají neprůmyslové deprimující zóny 
plochu 34,1 ha, což je 73% podíl na celkové ploše deprimujících zón v Teplicích. Poslední 
vybranou obcí jsou Libědice. Plocha neprůmyslových deprimujících zón je v Libědicích 
21,4 ha. Podobně jako u celkové plochy jsou mezi první a poslední vybranou obcí značné 
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rozdíly. Neprůmyslové deprimující plochy v Libědicích představují 21,3 % neprůmyslových 
ploch v Lounech. 

 

3.4. STAV DEPRIMUJÍCÍCH ZÓN V OBCÍCH JIHOČESKÉHO KRAJE 
Stejně jako v Ústeckém kraji, jsou i v Jihočeském kraji sledovány hodnoty jednotlivých 

charakteristik deprimujících zón v obcích. V tabulkách je vždy uspořádáno 10 obcí s nejvyšší 
hodnotou. 

 
Tab. 19: Obce s největší plochou deprimujících zón celkem v Jihočeském kraji podle typů  

Plocha deprimující zóny (ha) 
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České Budějovice 0,2000     40,2000 3,4000 43,0000 6,4000 93,2000

Vimperk       7,1390   40,5703 4,3677 52,0770

Jindřichův Hradec           50,0000   50,0000

Jistebnice       0,4900   23,6600 11,2600 35,4100

Písek       6,4000   27,5000   33,9000

Český Krumlov       5,7900   21,1600 0,9400 27,8900

Homole           18,2000   18,2000

Tábor   0,1020       17,8000   17,9020

Prachatice       14,5062       14,5062

Jílovice       2,5240     10,2980 12,8220

 

V Českých Budějovicích je evidováno celkem 93,2 ha deprimujících zón, což je nejvíce 
ze všech obcí v Jihočeském kraji. Průmyslové objekty a areály zaujímají 40,2 ha této plochy 
a vojenské objekty a areály se rozkládají na ploše 43 ha. Zbylých 10 ha je rozděleno mezi 
zemědělské objekty a areály, těžbu surovina, odpady a stavby pro bydlení. Mezi vybranými 
obcemi je i Tábor. Jedna z případových studií je věnována vojenskému areálu v Táboře. 
Vojenské objekty a areály představují v Táboře téměř 100 % všech evidovaných 
deprimujících zón. Případová studie pokrývá 8,8 ha z celkových 17,9 ha.  

V porovnání s Ústeckým krajem, je celková plocha deprimujících zón deseti vybraných 
měst v Jihočeském kraji výrazně nižší. U prvních třech měst v Jihočeském kraji je tato plocha 
větší nebo rovna 50 ha, v Ústeckém kraji má méně jak 50 ha pouze jedna obec. Poslední 
čtyři vybrané obce v Jihočeském kraji mají celkovou plochu deprimujících zón menší než 
20 ha. 

Nejvíce jsou ve vybraných městech v Jihočeském kraji zastoupeny vojenské deprimující 
zóny, které se podílejí 68 % na celkové ploše deprimujících zón ve vybraných městech. 
Druhý největší podíl, který tvoří 22 %, zaujímají průmyslové deprimující zóny. 

Podle počtu obyvatel jsou mezi deseti vybranými městy zastoupeny téměř všechny typy 
velikostních skupin obcí, velká a středně velká města i malé obce. Malé obce jsou 
zastoupeny Homolí a Jílovicemi, obě obce mají od 500 do 999 obyvatel. Pěti až 
desetitisícová města zastupuje Vimperk. Písek, Tábor a Jindřichův Hradec jsou z kategorie 
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20 až 50 tisíc obyvatel. Největší počet obyvatel z deseti vybraných obcí mají České 
Budějovice.  

 

Deset vybraných obcí s největším počtem deprimujících zón je uspořádáno v následující 
tabulce. Na prvním místě jsou opět České Budějovice, ve kterých je evidováno 10 
deprimujících zón. Nejvíce, tedy 5 zón, je průmyslového charakteru, dvě zóny jsou vojenské 
objekty a areály, zbytek tvoří bydlení, těžba a odpady a zemědělství. Průměrná velikost 
deprimující zóny v Českých Budějovicích je 9,32 ha. Je to také největší průměrná plocha 
z vybraných obcí s největším počtem deprimujících zón. Ve Vimperku připadá v průměru na 
jednu zónu 7,4 ha, což je druhý největší průměr. Naopak v Třeboni mají deprimující zóny 
průměrnou plochu 0,305 ha. 

 
Tab. 20: Obce s největším počtem deprimujících zón v Jihočeském kraji podle typů  

Počet deprimujících zón podle typů 
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České Budějovice 1     5 1 2 1 10 

Písek       3   5   8 

Kestřany   2         6 8 

Vimperk       4   1 2 7 

Český Krumlov       4   1 1 6 

Jistebnice       1   1 3 5 

Prachatice       4       4 

Tábor   2       2   4 

Lomnice nad Lužnicí   1   2     1 4 

Třeboň   1   1   1 1 4 

 

Ve srovnání s Ústeckým krajem je i počet evidovaných deprimujících zón ve vybraných 
městech v Jihočeském kraji nižší. V Ústeckém kraji je v těchto deseti městech evidováno 
celkem 263 deprimujících zón, v Jihočeském kraji to je 60 zón. V Ústeckém kraji je počet zón 
ve všech vybraných městech větší než 10, v Jihočeském kraji mají v evidenci všechny obce, 
vyjma Českých Budějovic, méně než 10 deprimujících zón. 

V Jihočeském kraji převládají ve vybraných městech průmyslové deprimující zóny, které 
se na celkovém počtu zón v těchto městech podílejí 40 %. Zemědělské objekty a areály jsou 
na druhém místě s 25% podílem. 21 % se podílejí vojenské objekty a areály, instituce mají 
10% podíl, bydlení a těžba a odpady 1,7 %.  

Mezi deseti vybranými obcemi s největší zastavěnou plochou deprimujících zón se 
v sedmi případech objevují obce z předchozích výběrů. Ve všech třech výběrech se vyskytují  
České Budějovice, které jsou ve zmíněných výběrech na prvním místě, Vimperk, Písek, 
Jistebnice, Český Krumlov, Tábor a Prachatice.  

Z 16,2 ha zastavěné plochy deprimujících zón v Českých Budějovicích zabírají 10,8 ha 
vojenské deprimující zóny, 5,7 ha průmyslové zóny a 0,08 ha stavby pro bydlení. Těžba a 
odpady a zemědělské deprimující zóny nemají v Českých Budějovicích žádné objekty. 
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V Písku, který je na druhém místě za Českými Budějovicemi, se na 7,3 ha celkové 
zastavěné plochy deprimujících zón podílejí 5 ha vojenské a 2,3 ha průmyslové zóny. U 
následujících vybraných měst se celková zastavěná plocha dále výrazně snižuje. Více jak 
5 ha zastavěné plochy má Vimperk, u posledních čtyř vybraných obcí je zastavěná plocha 
deprimujících zón menší než 4 ha. 

 
Tab. 21: Obce s největší zastavěnou plochou deprimujících zón celkem v Jihočeském kraji podle typů  

Zastavěná plocha deprimující zóny (ha) 
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České Budějovice 0,0805     5,7950 0,0000 10,7519 0,0000 16,6274

Písek       2,2965   5,0389   7,3354

Vimperk       1,8198   3,8884 0,7429 6,4511

Prachatice       4,8206       4,8206

Český Krumlov       1,7614   2,5725 0,2160 4,5499

Tábor   0,0940       4,1500   4,2440

Strakonice       3,6070       3,6070

Borovany     0,6850 2,7460       3,4310

Chlum u Třeboně       2,6000       2,6000

Jistebnice       0,2718   0,9540 1,1832 2,4090

 

Nejvíce zastavěných ploch mají mezi vybranými městy vojenské zóny, které se na 
celkovém součtu deprimujících ploch v těchto 10 městech podílejí 48,8 %. Druhý největší 
podíl, 45,9 %, zaujímají průmyslové deprimující zóny, zemědělské objekty se podílí 3,8 %. 
Ve srovnání s celkovou plochou deprimujících zón se podíl vojenských objektů a areálů 
zmenšil ve prospěch průmyslových objektů a areálů. 

V Jihočeském kraji je zastavěná plocha deprimujících zón  ve vybraných městech oproti 
Ústeckému kraji výrazně nižší. Hodnoty zastavěné plochy v Ústeckém kraji se pohybují od 
74,9 do 20,3 ha, zatímco v Jihočeském kraji to je od 16,6 do 2,4 ha. 

 
Tab. 22: Obce s největším počtem úplně opuštěných deprimujících zón v Jihočeském kraji podle typů  

Počet úplně opuštěných deprimujících zón podle typů 

Obec 

by
dl

en
í 

in
st

itu
ce

 

os
ta

tn
í 

pr
ům

ys
l 

tě
žb

a 
a 

od
pa

dy
 

vo
je

ns
ké

 

ze
m
ěd
ěl

st
ví

 

C
el

ke
m

 

Kestřany   2         6 8 

České Budějovice 1     3 1 1   6 

Český Krumlov       4   1 1 6 

Jistebnice       1   1 3 5 

Písek       1   3   4 

Vimperk       2     2 4 

Prachatice       3       3 

Lomnice nad Lužnicí       2     1 3 

Temelín             3 3 

Dolní Dvořiště       1     2 3 
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Nejvíce úplně opuštěných deprimujících zón v Jihočeském kraji se nachází 
v Kestřanech, kde jsou opuštěny všechny evidované zóny. Na druhém místě jsou České 
Budějovice, kde je opuštěno 6 z deseti evidovaných zón. Ve vybraných městech je nejvíce 
opuštěných zemědělských objektů a areálů, průmyslových objektů a areálů je o jeden méně. 
Dohromady se tyto deprimující zóny podílejí téměř 80 % na celkovém počtu opuštěných zón 
ve vybraných městech. Vojenské objekty a areály se podílejí 13,3 %. 

Neprůmyslové deprimující zóny mají největší plochu v Jindřichově Hradci, kde 50 ha 
těchto zón představuje 100% podíl na celkové ploše deprimujících zón v Jindřichově Hradci. 
V Českých Budějovicích, které jsou na druhém místě, je jen o 0,4 ha neprůmyslových 
deprimujících zón méně, na celkové ploše se však podílí 53 %. Z vybraných měst se 
výhradně neprůmyslové zóny vyskytují také v Táboře a Homoli. Po Českých Budějovicích 
má druhý nejmenší podíl z vybraných měst Český Krumlov, kde se neprůmyslové zóny podílí 
79,2 % na celkové ploše deprimujících zón. 

 
Tab. 23: Obce s největší plochou neprůmyslových deprimujících zón v Jihočeském kraji a podíl 

neprůmyslových zón na celkové ploše deprimujících zón 

Plocha deprimujících zón 
Obec 

neprůmyslových Celkem 

Podíl plochy neprůmyslových deprimujících zón 
na celku 

Jindřichův Hradec 50 50 100,0 

České Budějovice 49,6 93,2 53,2 

Vimperk 44,938 52,077 86,3 

Jistebnice 34,92 35,41 98,6 

Písek 27,5 33,9 81,1 

Český Krumlov 22,1 27,89 79,2 

Homole 18,2 18,2 100,0 

Tábor 17,902 17,902 100,0 

Jílovice 10,298 12,822 80,3 

Nemyšl 8,26 8,26 100,0 
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3.5. NEPRŮMYSLOVÉ DEPRIMUJÍCÍ ZÓNY NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

3.5.1. Úvod 

Problematika neprůmyslových deprimujících lokalit (neprůmyslových brownfields) 
v hlavním městě Praze je stejně jako u ostatních deprimujících, tj. průmyslových lokalit 
zcela specifická a odlišná od ostatního území České republiky. Je spíše podobná situaci 
v některých dalších velkých městech.  

Celou problematiku deprimujících zón by ostatně bylo vhodné sledovat odděleně za 
města a za venkov. Ve městech je vždy řádově větší zájem o nevyužívané objekty a 
plochy a to úměrně tomu, jak je město velké. Je pak pochopitelné, že Praha zde zaujímá 
zcela zvláštní postavení a nevyužívané plochy jsou většinou předmětem velkého zájmu, a 
to jak ze strany podnikatelských subjektů, tak ze strany městských orgánů, tj. organizací 
rozpočtové sféry. 

V Praze se skutečné deprimující zóny vyskytují v poměrně omezeném množství a 
zpravidla po různě dlouhé době dochází k jejich novému využití. Přesto jsou zde některé 
nevyužívané objekty a plochy, které na své okolí působí deprimujícím dojmem a eliminace 
tohoto působení je velmi zdlouhavá. 

Příčin tohoto jevu je více a patří k nim vlastnické vztahy, nedokončené převody 
majetku státu, zejména Ministerstva obrany a Ministerstva dopravy spolu se snahou 
vyzískat prodejem a oddalováním tohoto prodeje co možná nejvyšší finanční výnos. Další 
příčinou je nedostatek finančních prostředků na straně majitelů spolu s neujasněností 
představ o dalším využívání objektů a ploch. Specifickou úlohu hrají i představy o využití 
území obsažené v územně plánovací dokumentaci, které mohou být v rozporu 
s představami vlastníků. 

V podstatě lze ale konstatovat, že problematika deprimujících zón není v hlavním 
městě Praze výrazně nepříznivá a že se plochy daří po krátké době znovu využívat. 
Poněkud horší situace je v případě objektů, které se na těchto plochách nacházejí. Ty 
většinou nevyhovují zcela představám budoucích uživatelů a jejich případná koupě je 
náročná zejména na financování. 

Tím, že se tato dílčí studie zabývá jen neprůmyslovými deprimujícími zónami, 
uplatňují se zde měně významně ekologické zátěže, ty jsou častější u průmyslových ploch 
a objektů. 

Rovněž představy o budoucím využití území, dané územním plánem, jsou vzhledem 
k jejich projednávání a vyhodnocení všech připomínek zpravidla v souladu se zájmy 
skutečné podnikatelské sféry, pokud ovšem tato sféra disponuje dostatečnými finančními 
prostředky. Především nedostatek finančních prostředků vede k tomu, že nové formy 
využití starých objektů a zejména pozemků, na kterých jsou umístěny, je stále oddalováno 
a vznikají tak plochy, které na své okolí působí deprimujícím dojmem.  

V hlavním městě Praze je tak řada ploch a objektů, které by zasluhovaly urychlenou 
revitalizaci a nový způsob využití. 
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Účelem této studie je poskytnout přehled o množství takových ploch objektů a o 
možnosti jejich využívání. Studie tak nahrazuje i doposud neexistující přehled takových 
transformačních území. Specifická situace hlavního města a jeho atraktivita pro podnikání 
vede u orgánů státní správy i samosprávy k názoru, že situace se zde řeší poměrně 
rychle, a to zejména v důsledku zájmu podnikatelské sféry o objekty a plochy vhodné 
k podnikání. Studie ukazuje, že tento názor není všeobecně platný a že i v hlavním městě 
je řada objektů a ploch, které na své okolí působí dlouhodobě nepříznivě. 

Většinou se nejedná o zcela opuštěné objekty a plochy. Většina z nich je totiž vždy 
využívána, způsob využití je však většinou nevyhovující, samotné využití objektů je 
prioritou, jejich údržba a nezbytné opravy jsou oddalovány a nejistota budoucího 
využívání vede k tomu, že jejich stav se stále zhoršuje se všemi negativními průvodními 
jevy.  

 

3.5.2. Metodika řešení 

Primární zjištění jednotlivých neprůmyslových deprimujících zón na území hlavního 
města Prahy bylo provedeno vytipováním při konzultaci s pracovníky Útvaru rozvoje  
města, a to zejména s jednotlivými sektorovými specialisty. Tímto způsobem byl získán 
přehled jednotlivých deprimujících neprůmyslových ploch a objektů. Jednalo se většinou o 
území, která se z hlediska rozvoje města jeví jako problematická a jsou již delší dobu 
nevhodně využívána s nejistým vývojem ve smyslu zlepšení stavu. Jednalo se o plochy a 
objekty ležící především v okrajových částech města, v sektoru centrum se takové objekty 
nevyskytují. V dalším pracovním kroku bylo upřesněno vymezení těchto území a ověřeny 
návrhy na jejich využití obsažené v územním plánu.  

V této souvislosti je nutno uvést, že nebyly vybrány pouze opuštěné a zcela 
nevyužívané objekty a plochy, ale i takové objekty, které jsou využívány k jiným účelům, 
než pro které byly vybudovány, a zároveň jsou využívány jen zčásti, nebo zůstávají po 
delší dobu zcela nevyužity.  

Do výběru byly zařazeny i takové plochy, jejichž využití je sice navrhováno v územně 
plánovací dokumentaci, ale dlouhodobě se nedaří navrhované záměry prosadit. To by 
sice nebylo negativním jevem, pokud by se takové objekty i plochy postupně 
nedegradovaly a neměnily se v naprosto opuštěná území se značně deprimujícím 
dopadem na okolí. Mezi takové případy patří bývalé plochy využívané Armádou ČR, ale 
jsou zde i plochy, na kterých je navrhována dopravní infrastruktura ve vzdálenějším 
výhledu a zůstávají tak dlouhodobě nevyužívány.  

Jednotlivé objekty a plochy byly zařazeny do těchto skupin: 

• zemědělské a objekty, plochy a zařízení (11 areálů); 
• areály velkých zahradnictví (4 areály); 
• dopravní plochy (9 areálů); 
• plochy a objekty Armády ČR (5 areálů); 
• skládky a recyklační areály (4 areály); 
• sportovní areály (2 areály); 
• areály občanské vybavenosti (1 areál); 
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• stavební areály (2 areály); 
• areály resortních výzkumných ústavů (3 areály); 
• zbytkové plochy po výstavbě  a zařízení stavenišť (5 areálů); 
• dlouhodobě nevyužívané územní rezervy pro výstavbu infrastruktury (1 areál); 
• nevyužívané ostatní objekty (1 areál); 
• neorganizovaně využívaná území (2 areály); 
• území určená k revitalizaci (1 areál). 

 

Na území hlavního města Prahy se v jednotlivých skupinách nalézá řada objektů a 
ploch. Provedený výběr si nečiní nárok na úplnost, jsou do něj zařazeny nejvýznamnější 
lokality a zároveň lokality, které jsou v Praze typické.  

Celkem bylo vybráno 51 lokalit v sedmi sektorech. V jednotlivých sektorech byl vybrán 
následující počet lokalit: 

Severovýchod    4 lokality 
Východ     7 lokalit 
Jih      5 lokalit 
Jihozápad             18 lokalit 
Severozápad    6 lokalit 
Sever              11 lokalit 
C e l k e m              51 lokalit 

 

Pro jednotlivé lokality byly sestaveny pasporty se základními charakteristikami, tj. 
poloha v sektoru a v městské části, název lokality, bližší charakteristika polohy, vlastnické 
vztahy, přístup k lokalitě a dopravní obsluha, podrobná charakteristika, rozloha 
v hektarech, charakter zástavby, stavebně technický stav objektů, způsob využití podle 
územního plánu. 

Následně byl proveden terénní průzkum všech lokalit a pořízena fotodokumentace. 

Jednotlivé pasporty byly doplněny výřezem z územního plánu v měřítku 1:5000, 
případně 1:10000 a ilustrační fotografií. 

Při hodnocení jednotlivých lokalit bylo přihlédnuto i k tomu, že jejich stav a 
dlouhodobé nevyužívání vede k tomu, že deprimující vliv působí i na širší okolí a proto 
byly do hodnocení zahrnuty i okolní plochy, pokud nejsou výrazněji odděleny terénní 
morfologií, zelení nebo významnou dopravní infrastrukturou.   

 

3.5.3. Charakteristiky jednotlivých objektů a ploch 

Jednotlivé druhy neprůmyslových deprimujících zón na území hlavního města Prahy 
mají následující specifika:  
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3.5.3.1. Zemědělské a objekty, plochy a zařízení 

Na území Prahy je těchto objektů vybráno nejvíce. Jedná se celkem o 11 různě 
velkých areálů. Většina z nich je určitým způsobem využívána, zpravidla k jiným, než 
zemědělským účelům. Pokud jsou využívány pro zemědělskou výrobu je využit jen 
zlomek jejich kapacity, většina objektů je nevyužitých a postupně chátrá. Nedostatečná 
údržba postihuje i ty objekty, ve kterých je provozována zemědělská činnost, tj. živočišná 
výroba. 

Ve vyhovujícím stavu je pouze areál bývalých Drůbežářských závodů Xaverov na 
jižním okraji Horních Počernic. Je využíván řadou menších firem, dobře oplocen, s funkční 
vrátnicí a ostrahou. V takovém stavu by mohl být dlouhodoběji využíván. Výhledově se 
zde předpokládá vznik sportovních a rekreačních areálů včetně ploch pro bydlení. 
Vzhledem k rozvoji bydlení by stávající způsob využití mohl být ponechán do časového 
horizontu r. 2015-2020 a následně využit pro zmíněné účely.  

Některé další zemědělské areály jsou využívány pro zemědělskou výrobu 
soukromými zemědělskými firmami. Na severním okraji Prahy je to činnost firmy Kmínek. 
Firma obhospodařuje zemědělskou půdu a zemědělské areály využívá k účelům, pro 
které byly postaveny a rovněž stav údržby je celkem vyhovující. Jedná se však o činnosti 
generující negativní vlivy na okolí, a to zejména z pohybu zemědělských strojů a 
dlouhodoběji by taková činnost nebyla únosná. Areály jsou využívány jen zčásti a 
nevyužité objekty postupně chátrají a mohou ve výhledu negativně působit na své okolí. 
Je to případ statku v Ďáblicích a z části i v Satalicích. Oba zmíněné areály jsou navíc 
položeny v centrální části obou sídel, což umocňuje jejich negativní vliv na okolí. Řešení 
této situace je ovšem dlouhodobou záležitostí. Zemědělské firmy nejsou kapitálově tak 
silné, aby mohly vybudovat nové zařízení v méně exponované poloze nebo koupit jiný, 
vhodněji položený areál.  

Zemědělské areály, které již nejsou využívány pro zemědělskou výrobu, ale pro jiné 
činnosti jsou zastoupeny poměrně často. Typickým příkladem je bývalý areál živočišné 
výroby jižně od Běchovic. Je zde sídlo firmy JHP, s.r.o., která zde vyrábí mostní ocelové a 
betonové dílce. Je to ukázka dobře provedené konverze původně zemědělského areálu 
pro potřeby stavební výroby. Areál je dobře udržován, postaveny nové objekty pro potřeby 
firmy, je i řádně oplocen a střežen. Polohou v dostatečném odstupu od stávající obytné 
zástavby Běchovic nepůsobí rušivě. Územní plán zde navrhuje čistě obytné území, 
eventuálně ornou půdu. V případě bytové výstavby by lokalita se stavební výrobou byla 
neslučitelná s obytnou funkcí. Protože záměr na obytnou zónu je dlouhodobý, je možno 
počítat s dlouhodobou existencí firmy JHP s podmínkou odclonění areálu zelení a 
výstavbou či alespoň zlepšením povrchu stávající komunikace.      

Problematičtěji se jeví nevyužívané nebo jen z malé části využívané areály 
zemědělské výroby. Typickým příkladem je areál v Křeslicích. Jedná se o poměrně velké 
haly pro živočišnou výrobu, které byly postaveny v osmdesátých letech. Areál je vzhledem 
k nedávnému období výstavby ve velmi dobré stavu, je řádně oplocen. Jeho předností je 
velmi dobrá dopravní poloha v bezprostředním zázemí dálniční křižovatky na D1 u 
Průhonic. Územní plán předpokládá vybudování velkého areálu zahradnictví v severním 
sousedství a zemědělský areál Křeslice by mohl být jeho součástí. V současnosti je 
ovšem takové využití plochy málo pravděpodobné a areál by měl být spíše využíván jako 
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logistický, a to jak vzhledem k blízkosti obchodní zóny Průhonice – Křeslice, tak vhledem 
k blízkosti zmíněné dálniční křižovatky. Způsob využití ovšem závisí především na 
rozhodnutí vlastníka. 

Dalšími z málo využitých areálů jsou areály živočišné výroby ve Slivenci a v Sobíně. 
V případě sliveneckého areálu se velmi příznivě uplatňuje poloha v blízkosti křižovatky 
s pražským okruhem. Využití takových areálů je zpravidla otázkou nejbližší budoucnosti. 
Rovněž územní plán zde předpokládá zařízení nerušivé výroby nebo služeb, případně 
ponechání zemědělské výroby. V případě areálu živočišné výroby v Sobíně je nutno vzít 
v úvahu i polohu na okraji zastavěného území, navíc je zde připravováno vyhlášení 
vesnické památkové zóny. Proto je zde navrhováno smíšené obytné území, a z toho 
plynoucí využití pro nerušivou výrobu nebo služby. Vhodnější by byla asanace areálu a 
využití území pro výstavbu rodinných domků. Při jiném využití a ponechání areálu by bylo 
nezbytné jeho odclonění zelení. 

Relativně zachovalý je zemědělský areál v Březiněvsi. Je položen na západním okraji 
sídelního útvaru v dostatečném odstupu od obytné zástavby. V současnosti je zhruba ze 
čtvrtiny využíván k nezemědělské činnosti (servis IFA, servis multikár). Výhledově je s ním 
počítáno jako s areálem služeb a nerušivé výroby. Případně by mohl být využit jako 
středisko zemědělské výroby náhradou za objekty umístěné uvnitř sídelních útvarů 
nedalekých Ďáblic a Satalic. Takové řešení je ovšem komplikováno vlastnickými vztahy. 
Pro omezení vlivu na okolí by bylo především z pohledových hledisek účelné odclonění 
zelení.  

Specifický je případ částečně využívaného zemědělského areálu v Řeporyjích. 
Současné využití pro extenzivní živočišnou výrobu, a z části i jako stavební dvůr, 
neodpovídá záměru na výhledové využití území pro zařízení sportu a rekreace při vstupu 
do Prokopského údolí. V případě, že by záměr byl v rozporu se zájmy vlastníka je nutné 
minimálně území odclonit zelení.  

 

3.5.3.2. Areály velkých zahradnictví 

Na území Prahy jsou takové areály celkem čtyři. Jsou buď zcela nevyužité nebo 
zčásti využívané pro jiné účely, především pro bydlení v bývalých služebních bytech 
(zahradnictví Veleslavín a Velká Chuchle).  

V současnosti, kdy je poptávka po čerstvé zelenině a květinách pěstovaných ve 
sklenících kryta dovozem nebo produkcí specializovaných firem mimo Prahu, nemá 
činnost těchto zařízení opodstatnění. Náklady na tuto produkci by vedly k tomu, že 
konečné ceny by byly vyšší, než ceny produkce z dovozu. Skleníky, které byly jejich 
součástí, jsou ve z části provozuschopném stavu pouze v zahradnictví v Radotíně, 
v ostatních zahradnictví jsou buď v havarijním stavu vyžadujícím asanaci (Kyje, 
Veleslavín) nebo již byla provedena jejich částečná demolice (Velká Chuchle).  

V případě zahradnictví Radotín a Velká Chuchle je jen otázkou času, kdy se zde 
začne budovat územním plánem navrhovaný rekreační areál pro vodní sporty. Na území 
zahradnictví v Radotíně již působí některé sportovní aktivity a celý areál bude po demolici 
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skleníků připraven pro další rozvoj. Je to způsobeno i příznivou těsnou vazbou na sídelní 
celek Radotína.  

Zahradnictví ve Velké Chuchli, které bylo již v první polovině minulého století 
vyhlášené (firma Valtr), slouží v současnosti jen obytným účelům v malém areálu 
tvořeném panelovými domy s bývalými služebními byty. V administrativní budově sídlí 
kancelář vlastnické firmy a je zde opravna automobilů a truhlářská dílna. Zahradní zem 
využívá další firma pro výrobu zahradní zeminy. Celé území čeká na radikální přestavbu 
na sportovně rekreační areál. Situace je komplikována polohou v záplavovém území 
Vltavy. Využití komplikují vlastnické vztahy.  

Využití zahradnictví Veleslavín a Kyje je rovněž komplikováno vlastnickými vztahy. 
V současnosti jsou to typické zemědělské deprimující zóny. Využití zahradnictví 
Veleslavín je komplikováno tím, že je zde i obytný dům v poměrně špatném stavebně 
technickém stavu (v případě asanace potřeba náhradních bytů). V územním plánu je 
navrhováno využití opět jako zahradnictví. Vzhledem k poloze v čistě obytném území by 
bylo účelné provést změnu na čistě obytné území s respektováním ochranného pásma 
železniční trati Praha – Kladno. Využití zahradnictví Kyje záleží na vypořádání majetku 
zbytkového podniku Státní statek Praha. Územní plán zde navrhuje rekreační a přírodní 
nelesní plochy. 

 

3.5.3.3. Dopravní plochy 

Dopravní plochy patří mezi nejrozsáhlejší přestavbové plochy. To platí jak pro plochy 
silniční dopravy, tak zejména pro plochy, které jsou již nevyužívány a jsou doposud 
v majetku Českých drah. Železniční doprava, a to zejména doprava nákladní, prožívá 
v posledních desetiletích značný útlum v celé Evropě. Lze sice předpokládat, že 
výhledově se vzhledem k její ekologické šetrnosti může posílit její význam, návrat do 
bývalého rozsahu je při nárůstu silniční nákladové dopravy zcela vyloučený, a i kdyby 
k němu došlo, vyvolal by výstavbu velkých kontejnerových terminálů a překladišť na 
okrajích sídelních aglomerací. Drážní plochy v centrech i v okrajových částech měst již 
nebudou v původním rozsahu potřebné a nutně bude docházet k jejich konverzi. Jejich 
předností je i to, že v Praze, stejně jako v dalších městech jsou často v centrech měst či 
v bezprostředním zázemí center a představují tak často jedny z mála potenciálních a 
současně rozvojových lokalit. 

V Praze se v případě uvolňovaných lokalit Českých drah jedná o lokality, které 
zůstanou i ve výhledu v sousedství zmenšených drážních ploch se sice omezeným, 
přesto však určitým dopravním ruchem s negativními vlivy na okolí. Tomu se musí 
přizpůsobit i jejich budoucí využití. Tam kde zůstává část plochy využívaná pro železniční 
dopravu, zejména frekventovanější, je vhodnější v centrální části města rozvíjet spíše 
vybavenostní a obslužná centra a na ostatním území města spíše sportovní a skladové 
areály: Tam, kde se železniční doprava zcela vyloučí jsou vhodné předpoklady pro vznik 
obytných území. 

Typickým příkladem území vhodného na přestavbu je prostor severní části 
nákladového nádraží Praha-Žižkov, kde je již výstavbový záměr na smíšené obytné území 
městského jádra připraven k realizaci. Obdobná je i situace v prostoru severní části 
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drážních ploch v Holešovicích a v Bubnech, kde se na jednom z nejvýznamnějších 
přestavbových územích Prahy předpokládá vznik smíšeného městského území s bytovou 
výstavbou, administrativou, službami, vysokými školami a kolejemi a izolační zelení pro 
omezení rušivých vlivů z omezeného provozu železniční dopravy. 

V případu drážních ploch v severní části Nádraží Smíchov by bylo vhodné jejich 
využití pro vybavenostní centrum v návaznosti na probíhající přestavbu Smíchova a funkci 
skladišť z tohoto území postupně vyloučit. 

V případě rozsáhlých drážních ploch nádraží Strašnice je připravována urbanistická 
studie s předpokládaným využitím území pro bydlení a sportovní zařízení. Vzhledem 
k poloze v blízkosti frekventované železniční trati je nutné zvážit i působení hluku a 
případně v blízkosti trati umístit spíše zařízení nerušivé výroby, vybavenosti nebo skladů. 
Obdobným způsobem je možno využít plochy jižně od nádraží ČD Praha – Dejvice. 

Pokud jde o plochy po zařízeních autobusové dopravy, je možné předpokládat, že 
plocha po bývalém autobusovém nádraží Praha – Smíchov bude využita jako smíšené 
území městského typu zhruba dosavadním způsobem, tj. jako parkoviště dopravní firmy. 
Předpokládané plochy pro parkování autobusů ve Velké Chuchli by bylo vhodné využít 
spíše jako záchytné parkoviště nebo zde dlouhodobě ponechat zeleň a menší sportovní 
zařízení. 

Plocha paroplavební společnosti pod severním předmostím železničního mostu na 
Smíchově nemá zatím specifikovanou náplň, bylo by vhodné její funkci najít v rámci 
revitalizace celého smíchovského nábřeží Vltavy. 

  

3.5.3.4. Plochy a objekty Armády ČR 

Tyto plochy představují v řadě měst atraktivní lokality. Navíc mají průhledné vlastnické 
vztahy a možnost bezúplatného převodu na město. V Praze takových ploch a zařízení 
není větší množství a jejich využití brání zdlouhavost převodu i to, že se většinou jedná o 
méně atraktivní lokality nebo o lokality, na kterých by si rekonstrukce objektů vyžádala 
vysoké finanční náklady. Takovým případem je např. Invalidovna v Karlíně, jejíž 
památkově chráněný objekt vyžaduje nákladnou rekonstrukci. 

Výhodnější pro využití jsou v současnosti nevyužívané lokality v okrajových polohách 
města. 

Z nich je nejvýznamnější nevyužívaný vojenský areál na severovýchodním okraji 
Horních Počernic. Jeho poloha na okraji intravilánu Prahy usnadňuje využití a dává 
budoucím investorům méně omezení. Současná představa o využití pro zařízení sociální 
péče nebo zdravotnictví může doznat změnu, a to i vzhledem k příznivému dopravnímu 
napojení na rychlostní komunikace R10 a D11. Bylo by zde možné umístit skladový areál 
nebo sídlo dopravní firmy. 

Komplikované je využití areálu Vojenských staveb v Čimicích. Území je navrhováno, 
vzhledem k sousedství areálu Psychiatrické léčebny Bohnice, jako čistě obytné a z části 
ponecháno jako přírodní nelesní plochy ve vazbě na přírodně hodnotné území Čimického 
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údolí. Jedná se současně o území s předpokládanými ekologickými zátěžemi a nutností 
jejich odstranění, což může využití znesnadnit. 

U některých vojenských areálů není ujasněna jejich další potřeba z hlediska Armády 
ČR. Sem patří areál Armádního výzkumného ústavu VÚTE v Jinonicích, který je oplocen, 
střežen a nepřístupný. Jeho výhledové využití pro potřeby vysokých škol či výstavba 
parkoviště je tak nejistá.     

Některé vojenské prostory jsou v současnosti zcela opuštěné. Charakteristickým 
příkladem je bývalý vojenský prostor v Miškovicích. V současnosti je zde pouze terénní 
vyvýšenina porostlá keřovou a nízkou stromovou zelení s několika podzemními bunkry, 
zřejmě stanovišti mobilních nosičů raket země – vzduch. Celý areál je zcela opuštěný a 
přístup do něj je i nebezpečný. Výhledově je zde stále počítáno s vojenským prostorem, 
vhodnější by bylo bunkry asanovat nebo alespoň zavézt zeminou a areál využívat 
k rekreačním účelům nebo zde ponechat jen udržovanou zelenou plochu. 

 

3.5.3.5. Skládky 

Na území Prahy je řada různě velkých skládek. Jedná se o tři druhy skládek. Jednak 
jsou to skládky komunálního odpadu, jejichž kapacita byla naplněna a provoz na nich byl 
ukončen. Typickým a největším příkladem je skládka komunálního odpadu v Dolních 
Chabrech. Vzhledem k tomu, že se z ní stále uvolňují plyny při tlení uloženého odpadu, je 
dlouhodobě využitelná jako plocha zeleně. Postupně zarůstá náletovou zelení. Využitelné 
by mohly být pouze objekty při vstupu, a to i před uplynutím doby po kterou bude celá 
skládka kontrolována kvůli úniku plynů. 

Jiným typem skládek jsou skládky výkopových a stavebních hmot, zejména po 
výstavbě metra. Typickými příklady jsou skládky Metrostavu v Motole a v Lipencích. 
Jedná se o poměrně ploché skládky hutných výkopových materiálů, které umožňují 
výstavbu, která zatěžuje méně podloží. V případech obou skládek je navrhována 
výstavba. V Lipencích výstavba zařízení nerušivé výroby a služeb a v západní části území 
i bytová výstavba. V Motole je navrhováno buď ponechání bez větší výstavby jako plocha 
určená pro sady  a zahrady, eventuelně i výstavba vysokoškolských zařízení a kolejí. 

Konečně třetím typem skládek je ukládání zbytků materiálů po recyklaci. Takovou 
skládkou je recyklační areál v Dolních Počernicích. Předpokládá se, že území bude 
výhledově využito pro zemědělské účely jako orná půda, případně zde vznikne čistě 
obytná zóna.   

 

3.5.3.6. Sportovní areály 

Sportovní areály jsou zařazeny mezi neprůmyslové deprimující zóny ve dvou 
případech. Jedním z nich je Velký strahovský stadion, tedy zařízení jehož hlavním 
problémem je velikost vyvolaná potřebou masových cvičení při všesokolských sletech a 
spartakiádách. Pro toto  zařízení není v současné době intenzivnější využití, jeho změně 
po přestavbě brání zařazení areálu mezi technické památky a také občasná potřeba 
pořádání hromadných akcí. V současnosti je stadion využíván jako sportovní plocha 
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s tréninkovými hřišti, a rovněž ve výhledu je tato funkce ponechána. Bude ovšem 
nezbytné zlepšit stav vestaveb do tribun a vybudovat technické zázemí tohoto rozsáhlého 
sportoviště. Změnu využití nepředpokládá ani územní plán. 

Plavecký bazén Šutka je mnohem komplikovanějším případem dlouhodobě (20 let) 
rozestavěného zařízení občanské vybavenosti. Jeho problémem byly zpočátku restituční 
nároky, po jejich vyřešení se staly problémem finanční prostředky na jeho dokončení. 
Jelikož se jedná o částku kolem 100 mil. Kč bude financována z rozpočtových prostředků 
hlavního města. Dokončení je ovšem vzhledem k výši částky a vysokým provozním 
nákladům stále oddalováno a areál se zatím dostává do havarijního stavu a jeho negativní 
působení na okolí omezuje jen náletová zeleň, která se zde postupně rozrůstá.  

 

3.5.3.7. Areály občanské vybavenosti 

Zařízení občanské vybavenosti, zejména sídlištní, se ukazují v řadě případů jako 
obtížně využitelná. Je to dáno jednak jejich stavebním řešením s velkými skladovými 
prostory a také kvalitou provedení. Většinou bývají využívána, ale často jinak, než jak 
zamýšlel původní projekt. Zejména se zde omezila zařízení potravinářského maloobchodu 
a v provozu jsou spíše prostory pro doplňující služby. Objekty trpí rovněž nedostatečnou 
údržbou. To vše vede k rychlé obměně nájemců a postupné devastaci. Jedním z takových 
případů je i areál centrální celosídlištní vybavenosti Krakov v Bohnickém sídlišti, který je 
sice z větší části využíván, ale jeho stavebně technický stav se postupně zhoršuje. 
Rovněž jeho okolí je stále nedostatečně upravené. Zde by ale situaci mělo zlepšit 
provedení nových parkových úprav centrálního prostoru sídliště v rámci čerpání 
prostředků EU na revitalizaci sídlišť (projekt zařazený do JPD 2).  

 

3.5.3.8. Stavební areály 

Dřívější organizace stavebnictví s velkými stavebnímu firmami vedla k zakládání 
velkých stavebních dvorů v různých částech města. Po transformaci stavebnictví a vzniku 
menších firem zůstala řada těchto zařízení nevyužita a postupně byla pronajímána 
menším stavebním i jiným firmám. Stav takových objektů se rychle zhoršoval a 
v současnosti jsou spíše v havarijním stavu, i když jsou využívány řadou menších firem, 
často i z jiných než stavebních odvětví.  

Areál bývalé firmy Zakládání staveb ve Velké Chuchli je v současnosti tvořen řadou 
drobných objektů, většinou ve špatném stavu. Většina z nich je pronajímána jiným firmám. 
Celý areál včetně přilehlého areálu sádek je ve špatném stavu a bylo by vhodné jej 
asanovat, a to i vzhledem k poloze podél břehu Vltavy, kterou by bylo lépe využít pro 
sportovní zařízení a plochy sloužící rekreaci a oddechu, jak to navrhuje i územní plán. 
Areál sádek by však měl být zachován. 

V lepším stavu a intenzivněji využívaný je areál obalovny drti východně od areálu 
výzkumných ústavů v Běchovicích. K původní obalovně časem přibyly i další činnosti jako 
služby pro stavebnictví. Plocha je oplocena a od okolí oddělena vysokou clonící zelení. 
Výhledově se sice předpokládá, že zde vzniknou plochy oddechu a sportovně rekreační 
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plochy. Vzhledem k stavební expanzi východního sektoru Prahy by zde tento areál mohl 
po dobu výstavby zůstat jako podpora stavebních firem, které se zde budou podílet na 
výstavbě. Je to jeden z mála případů území, které na své okolí nepůsobí výrazně 
negativním způsobem. 

 

3.5.3.9. Areály resortních výzkumných ústavů 

Resortní výzkum se podstatně omezil a areály jeho ústavů jsou pro současné potřeby 
předimenzované. Platí to zejména pro ústavy zemědělského výzkumu, některá jejich 
pracoviště zanikla a areál je nevyužitý. 

Areál Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Ruzyni patří mezi taková zařízení. 
Zejména jeho šlechtitelské a pokusné pozemky by se mohly plošně omezit. Vzhledem 
k blízkosti městského dálničního okruhu a přistávacího koridoru ruzyňského letiště by zde 
měla být dána přednost rekreační funkci a plochy dostatečně ozelenit. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o významné přestavbové území, bude postupně hledána vhodná forma 
využití. Areál ve vstupní části od Drnovské ulice nepůsobí na okolí negativně. 

Problematičtější je využívání areálu Zkušebního ústavu zemědělských strojů 
v Řepích. Na své okolí sice nepůsobí negativně, protože je odcloněna vzrostlou zelení, 
ale jeho plocha by měla být lépe využita a to v souladu s návrhem územního plánu jako 
smíšené území obchodu a služeb.   

Výzkumný ústav jaderných paliv na Zbraslavi nepatří mezi klasické deprimující zóny. 
Areál je využíván a ve velmi dobrém stavu. Závadou je spíše to, zdali umístění, které 
vyhovovalo před půlstoletím, je v souladu se současnou zástavbou okolního území, kde 
se v posledních letech silně rozvinula bytová výstavba. Proto by mělo dojít výhledově ke 
změně využití podložené změnou územního plánu, který ploše ústavu nenavrhuje funkční 
náplň.   

 

3.5.3.10. Zbytkové plochy po výstavbě  a zařízení stavenišť 

Ploch a objektů tohoto charakteru může být v Praze celá řada. K nejvýznamnějším 
patří plochy po výstavbě metra, jako je např. plocha po výstavbě metra v blízkosti  stanice 
Stodůlky. Jedná se o poměrně velké území které je s výjimkou několika menších hald 
zeminy zcela volné. Vzhledem k blízkosti sídlištní zástavby v okolí bude tato několik let 
nevyužitá plocha využita pro obytnou zástavbu v souladu s návrhem územního plánu. 
Území v současnosti nepůsobí příliš rušivě. 

  

3.5.3.11. Dlouhodobě nevyužívané územní rezervy pro výstavbu infrastruktury 

Typickým příkladem takového území je rezervní plocha pro výstavbu Radlické radiály. 
Odkládání její výstavby vede k tomu, že plocha je dlouhodobě nevyužitá. Je zde 
minimálně drobných objektů včetně malé autoopravny. Negativní působení na okolí je 
omezeno vzrostlou stromovou zelení, takže celé území působí spíše jako plocha zeleně a 
nemá na okolí příliš rušivé vlivy.  
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3.5.3.12. Nevyužívané ostatní objekty 

Příkladem je nevyužívaný a jen pomalu opravovaný objekt malého zámečku a 
přilehlých objektů na křižovatce Vrchlického a Jinonické ulice v Košířích. Vzhledem 
k exponované poloze je to typické území s velmi deprimujícím působením na okolí. 
Nepříznivou situaci umocňuje i to, že se objekt nachází v přírodním parku Kavalírka. 
Územní plán zde navrhuje čistě obytné území, což je v souladu s možnou funkcí celého 
areálu. Postup rekonstrukce navozuje dojem, že celá rekonstrukce může být neúnosně 
dlouhá a svědčí o finanční nedostatečnosti zahraničního vlastníka.  

 

3.5.3.13. Neorganizovaně využívaná území 

Typickým územím s nízkým, či žádným stupněm organizace byl celý Rohanský 
ostrov. V posledních letech zde dochází k intenzivní výstavbě nových obytných domů a 
administrativních budov a území se začíná rychle proměňovat. V jeho východní části jsou 
však stále silně zanedbaná území. Chaotické využití celého území, kde byla umístěna i 
skládka Metrostavu, bylo ovlivněno i polohou v záplavovém území Vltavy. Odstranění 
tohoto nebezpečí protipovodňovými opatřeními vede k rychlému potlačení deprimujícího 
vlivu na okolí. S postupující výstavbou bude tímto způsobem revitalizována i východní 
část Rohanského ostrova a i toto území přestane mít charakter deprimující zóny. Je to 
ostatně typický případ, kdy realizovaným záměrem na výstavbu je postupně revitalizováno 
rozvojové území ležící v těsném zázemí městského centra.  

Složitějším případem je prostor Kotlářky, kde je původní areál skladů a drobné výroby 
sice dosti intenzivně využíván, ale celá tato malá výrobně obslužná zóna působí na okolí 
velmi nepříznivě. Územní plán zde ponechává původní funkční zařazení plochy. Využití 
území by bylo potřebné intenzifikovat a to asanací některých původních objektů a opravou 
a dostavbou stávajících objektů a zejména odstraněním vyloženě provizorních staveb. 
Podobných území je ovšem v Praze více a jejich revitalizace bude zdlouhavá. 

 

3.5.3.14. Dlouhodobě neřešená území určená k revitalizaci 

Takových území je na území Prahy velké množství. Často to bývají i menší plochy, 
které jsou dlouhodobým problémem komplikovaným v posledních patnácti letech i 
vlastnickými vztahy. V některých případech to jsou i malé plochy po výstavbě sídlišť, které 
se staly určitými neřešenými zbytkovými plochami pro výstavbu. 

Deprimujících území tohoto typu je v každém městě velké množství, do výběru 
v Praze byly zařazeny některé typické lokality tohoto charakteru. 

Menší lokalita v Praze 4 Dobeška – Zelený pruh je spíše zbytkem nezastavěného 
území v blízkosti autobusové smyčky. Je sice dlouhodobě nevyužívána, i když je 
územním plánem navržena jako smíšené obytné území. Protože je na ní vzrostlá zeleň 
nepůsobí vůbec deprimujícím dojmem. 
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Podstatně horší situace je v lokalitách na okrajích Prahy, kde došlo k výstavbě 
komunikací a následně sem vnikly některé drobnější provozy výroby, skladů a služeb. Pak 
vznikala neorganizovaně zastavěná území, která jsou v současnosti buď jen málo 
využívaná nebo využívaná chaoticky. Typickým příkladem je situace v prostoru křižovatky 
Vídeňské ulice a Kunratické spojky, kde je neorganizovaně zastavěné území a to zejména 
v jejím jihozápadním sektoru. Celý prostor je výhodně položen ve vztahu k dálnici D1. 
Kromě revitalizace zástavby vyžaduje i lepší dopravní řešení, tj. výstavbu kruhového 
objezdu. Územní plán zde navrhuje služby a nerušivé výroby, mohl by zde být umístěn i 
logistický park. 

Dlouhodobě deprimující zónou je rovněž prostor v Praze 10 Na Slatinách. Jedná se o 
kdysi periferní území, ve kterém je stále velká zahrádkářská kolonie a také nevyužívané 
plochy. Výhledově je zde vedle zahrádkářské kolonie navrhována nerušivá výroba. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o významné přestavbové území Prahy 10 bylo by účelné 
omezit plošný rozsah zahrádkářské kolonie, ve které je v současnosti umístěna i 
autoopravna a drobné řemeslné služby a organizaci území řešit urbanistickou studií 
přestavbového území. 

Lokalita Chodovec je obdobným případem nevhodně využívaného území východně 
od Státního ústředního archivu. Jsou zde jednak bývalé areály stavebních firem, jejichž 
stavební objekty byly po ukončení výstavby pronajaty různým firmám. Dlouhodobá 
koncentrace takového stavu by byla nežádoucí a proto je zde územním plánem 
navrhováno smíšené obytné území. 

Deprimujícím územím jsou i nezastavěné plochy, o které z neznámých důvodů nebyl 
dlouhodobě zájem ze strany investorů. Sem patří plocha v sousedství opuštěného 
zahradnictví v Modřanech proti výškové budově Mikrotechny. Území bylo využíváno i jako 
plocha pro motocross a spolu s areálem zahradnictví bude podle návrhu územního plánu 
využita jako smíšené území obchodu a služeb. 

V Praze je i řada území parků a zeleně v nevyhovujícím stavu. Jedním z takových 
problémových území je park nad Palmovkou v Praze 8. Přes nedostatek zelených ploch 
v této části obvodu není jako park využíván, chybí zde lavičky a úprava zeleně. Územní 
plán předpokládá zachování funkce parku, sportovních ploch a izolační zeleně. Park je 
zapotřebí revitalizovat a posoudit využitelnost objektů civilní obrany (kryty).    

 

3.5.4. Vlastnické vztahy 

Vlastnické vztahy mají značný význam pro využití či revitalizaci deprimujících zón. Ve 
většině případů neprůmyslových nevyužitých zón na území hlavního města Prahy jsou 
vlastnické vztahy dost komplikované a vlastnictví je smíšené. Nelze konstatovat, že podle 
jednotlivých skupin deprimujících zón jsou vlastnické vztahy podobné. Ve všech 
skupinách se objevují různě druhy majetkových vztahů, v některých případech jsou velmi 
komplikované.  

Podle vlastnických vztahů bylo vytvořeno devět skupin, které jsou tříděny od 
nejjednodušších k nejsložitějším. Příznivější situace je zpravidla tam, kde je jeden 
vlastník, optimální je, pokud je tímto vlastníkem přímo hlavní město Praha nebo stát či jím 
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zřízená organizace. V takových případech je možno předpokládat, že záměry na využití či 
rozvoj nenarazí na odpor vlastníka.  

Poněkud složitější je situace tam, kde je vlastníkem soukromá firma, která má buď 
jiné představy o využití nebo se o majetek řádně nestará, případně ani nevykazuje činnost 
a o nevyužité území tak nemá zájem. 

Konečně nejkomplikovanější je situace tam, kde je více vlastníků. kteří mají rozdílné 
názory na využití svého majetku. Prosadit pak nějaký záměr a sjednotit představy 
vlastníků a přimět je třeba k prodeji nebývá snadné. Pokud je možno jednat s několika 
firmami, je situace přece jen příznivější, než pokud je nutno jednat se skupinou 
soukromých osob, které vlastní konkrétní objekt či pozemek.  

Jak již bylo uvedeno,  je situace z hlediska možného omezení deprimujícího působení 
opuštěných zón nejlepší v těch případech, kdy je vlastníkem přímo hlavní město Praha. I 
zde však jsou problémy, např. se zajištěním financování nebo s požadavky památkové 
ochrany, náhradních objektů a podobně. K typickým deprimujícím zónám ve vlastnictví 
města patří pozemky po výstavbě metra (Motol, Stodůlky), dlouhodobě rozestavěné 
stavby (plavecký areál v Kobylisích), velká přestavbová území (Rohanský ostrov). Využití 
některých objektů a jejich revitalizace je složitá a nesnadno řešitelná (Velký strahovský 
stadion).   

Obdobně je situace příznivější tam, kde je vlastníkem stát nebo jím zřizované 
organizace (Pozemkový fond, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Ministerstvo obrany, České dráhy a pod). V této skupině patří mezi obecně snadněji 
využitelné drážní plochy (Nákladové nádraží Žižkov, Nádraží Smíchov) nebo některé 
zemědělské areály (Slivenec). 

Z případů smíšeného vlastnictví je situace příznivější tam, kde je vyšší podíl 
zastoupení majetku města nebo státu (Skleníky Kyje, Výzkumný ústav rostlinné výroby 
Ruzyně). 

Případy, kdy je vlastníkem jediná soukromá firma, jsou z hlediska změny využívání či 
přestavby složitější. Některé firmy mají záměr na dlouhodobé využívání svého majetku, a 
to i tehdy, když není v dobrém stavu a nepůsobí příznivě na okolí (Zahradnictví 
Veleslavín, bývalé autobusové nádraží Smíchov, areál na Chodovci, zemědělský areál 
Libuš, lokalita Slatiny severně od Bohdalce). Je ovšem možné přesvědčit příslušného 
vlastníka o tom, že lepší je prodej, než dlouhodobé setrvání příslušného areálu 
v nevyhovujícím stavu. 

Konečně nejméně příznivá je situace tam, kde jsou soukromí vlastníci – fyzické osoby 
a zejména více soukromých vlastníků a spoluvlastnictví soukromých firem a fyzických 
osob. Tam je řešení zdlouhavé a napomoci mu může veřejný zájem včetně vyhlášení 
veřejně prospěšných staveb v územním plánu (Zahradnictví ve Velké Chuchli a Radotíně, 
Radlická radiála). Situace je příznivější tam, kde je v územně plánovací dokumentaci 
navrhován rozvoj, zejména bytová výstavba, což vede ve svém důsledku ke zhodnocení 
nevyužívaných či málo využívaných pozemků a jejich prodeji investorům. Takovou situaci 
v omezení deprimujícího působení na okolí lze očekávat např.v areálu Vojenských staveb 
v Čimicích. 
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Pro přehlednější vyjádření vlastnických vztahů je sestavena následující tabulka. 
Poř. 
č. 

Katastrální území Název deprimující zón Odvětví Vlastnické vztahy 

1 Praha 9 - Hloubětín Bývalé skleníky Zemědělství (areál 
zahradnictví) 

Pozemkový fond ČR 60 % 
soukromé osoby 40 % 

2 Praha - Horní Počernice Vojenský areál Bílý vrch, Horní 
Počernice 

Vojenské stavby a areály Hl.m.Praha 55 % 
soukromé osoby 45 % 

3 Praha - Horní Počernice Drůbežářské závody Xaverov Zemědělství (objekty 
zemědělské výroby) 

Basil, s.r.o.75 % 
Státní statek Praha v likvidaci 25 % 

4 Praha - Horní Počernice Bývalá obalovna drti Stavebnictví Pražské silniční a vodohospodářské stavby 
100 % 

5 Praha - Dolní Počernice Bývalý statek Zemědělství Hl.m.Praha 100 % 
6 Praha - Dubeč Areál pro recyklaci odpadů Likvidace odpadu Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 100 % 
7 Praha - Běchovice  Bývalý zemědělský areál Zemědělství Soukromá osoba 100 % 
8 Praha 4 - Pankrác Dobeška – Zelený pruh Ostatní (nevyužitá, 

nezastavěná plocha) 
Jena Towers,a.s. 100 % 

9 Praha 4 - Chodovec Areál ústavů Instituční budovy a 
areály 

Agmeco,s.r.o. 100 % 

10 Praha - Kunratice Areál Vídeňská – Kunratická spojka Skladovací objekty a 
areály 

Hl.m.Praha a MČ Kunratice 30 %, soukromé 
firmy 20 %, soukromé osoby 50 % 

11 Praha - Libuš Zemědělský areál Zemědělství Jan Naidr,s.r.o. 75 %,  
soukromé osoby 25 % 

12 Praha - Modřany Motocross Zemědělství (areál 
zahradnictví) 

Festo, s.r.o. 100 % 

13 Praha 3 - Žižkov Nákladové nádraží Dopravní objekty a 
areály 

České dráhy, a.s. 98 %,   
CCZ,a.s. 2 % 

14 Praha 10 - Strašnice Nákladové nádraží Dopravní objekty a 
areály 

Správa železniční. dopravní cesty, s.o.100 %

15 Praha 10 -Záběhlice Plochy Na Slatinách Ostatní (neorganizovaně 
zastavěné plochy) 

NV Tisk,s.r.o. 30 %,  
další firmy 70 % 

16 Praha - Křeslice Zemědělský areál Zemědělství Více soukromých osob 100 % 
17 Praha - Radotín Skleníky Radotín Zemědělství (areál 

zahradnictví) 
Brudra,s.r.o. 70 %, Lesy Steinských 20 %, 
ostatní 10 % 

18 Praha - Velká Chuchle Bývalé zahradnictví Valtr Zemědělství (areál 
zahradnictví) 

Na Čtvrtích,a.s. 55 %, Hl.m. Praha 10 %, 
Pozemkový fond 5 %, soukromé osoby 30 % 

19 Praha - Zbraslav Ústav jaderných paliv Instituční budovy a 
areály 

ÚJP 95 %, soukromé osoby 5 % 

20 Praha –  Velká Chuchle Stavební areál a sádky, Lahovice Stavebnictví Státní statek Nové Hrady 60 %, Rybářství 
Třeboň,a.s. 20 %, soukromé osoby 20 % 

21 Praha - Lipence Skládka Likvidace odpadů 
(skládka) 

Nezapsáno v listu vlastníků 90 %, soukromé 
osoby 10 % 

22 Praha - Velká Chuchle Plocha pro odstavné parkoviště, 
Malá Chuchle 

Ostatní (nevyužívaná 
plocha s převážně 
s dopravním určením) 

ICOM, a.s. 80 %, SkANSKA 10 %, soukromé 
osoby 10 % 

23 Praha 13 - Stodůlky Plocha po výstavbě metra Likvidace odpadu 
(skládka) 

Vlastnický vztah měněn 100 % 

24 Praha 5 - Radlice Územní rezerva pro Radlickou 
radiálu 

Ostatní (územní rezerva) ČSOB,a.s. 60 %, Pembroke, a.s. 30 %, 
soukromé osoby 10 % 

25 Praha 5 - Jinonice Areál výzkumného ústavu VÚTE Vojenské objekty a 
areály 

Ministerstvo obrany 100 % 

26 Praha 5 - Smíchov Severní část nádraží ČD, Smíchov Dopravní objekty a 
areály 

České dráhy,a.s. 100 % 

27 Praha 5 - Smíchov Bývalé autobus. nádraží, Smíchov Dopravní objekty a 
areály 

ICOM,a.s. 100 % 

28 Praha 5 - Smíchov Paroplavební společnost Dopravní objekty a 
areály 

River Gardens,a.s. 100 % 

29 Praha 5 - Košíře Obytný objekt, Jinonická ul. Stavba pro bydlení Dvě soukromé osoby 100 % 
30 Praha 5 - Košíře Areál Kotlářka Skladovací objekty a 

areály 
Soukromé firmy 65 %, Hl.m.Praha 5 %, 
soukromé osoby 5 % 

31 Praha 5 - Motol Skládka Metrostavu Likvidace odpadu 
(skládka inertních 
materiálů) 

Hl.m.Praha 100 % 

32 Praha - Zličín Zemědělský areál, Sobín Zemědělství Tři soukromé osoby 100 % 
33 Praha - Slivenec Zemědělský areál, Slivenec Zemědělství Pozemkový fond ČR 100 % 
34 Praha - Řeporyje Vstup do Prokopského údolí Zemědělství Cca 20 soukromých osob 80 %, Hl.m.Praha 

20 % 
35 Praha 7 - Holešovice Drážní plochy, Bubny Dopravní objekty a 

areály 
Správa železniční dopravní cesty, s.o. 100 %

36 Praha 6 - Dejvice Drážní plochy, Dejvice Dopravní objekty a 
areály 

Správa železniční dopravní cesty, s.o. 100 %

37 Praha 6 - Ruzyně Areál výzkumného ústavu rostlinné 
výroby 

Zemědělství Pozemkový fond ČR 35 %, VÚRV 65 % 

38 Praha 6 - Řepy Zkušební ústav zemědělských 
strojů 

Zemědělství Pozemkový fond ČR 50 %, Ministerstvo 
zemědělství 25 %, Státní zkušební ústav 25 
% 

39 Praha 6 - Veleslavín Bývalé zahradnictví Veleslavín Zemědělství (areál 
zahradnictví) 

Sady, lesy, zahradnictví, státní .podnik 
v likvidaci 90 %, Monfumo,a.s. 10 %  

40 Praha 6 - Břevnov Velký strahovský stadion Občanská vybavenost Hl.m.Praha 100 % 
41 Praha 8 - Karlín Invalidovna Vojenský objekt Ministerstvo obrany 100 % 
42 Praha 8 - Kobylisy Plavecký areál Šutka Občanská vybavenost Hl.m.Praha 100 % 
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Poř. 
č. 

Katastrální území Název deprimující zón Odvětví Vlastnické vztahy 

43 Praha 8 - Karlín Rohanský ostrov Ostatní (nevyužívané 
plochy) 

Hl.m.Praha 100 % 

44 Praha 8 - Libeň Park pod plynojemem, Palmovka Ostatní (nevyužívaný 
park) 

Úřad pro zast. státu 50 %, Správa železniční 
doprav, cesty, s.o. 40 %, Výzkumný letecký 
ústav,a.s. 10 %  

45 Praha 8 - Čimice Areál Vojenských staveb Vojenské objekty a 
areály (býv. Vojenské 
stavby) 

Net Property,s.r.o. 60 %, Expo Hights 20 %, 
Real Invest 10 %, Česká republika 10 % 

46 Praha 8 - Bohnice Obchodní centrum Krakov Občanská vybavenost PePe,s.r.o. 55 %, Hl.m.Praha 45 % 
47 Praha - Dolní Chabry Bývalá skládka komunálního 

odpadu, Chabry 
Likvidace odpadu EKOCHAB,s.r.o. 95 %, soukromé osoby 5 % 

48 Praha - Ďáblice Areál statku Zemědělství Státní statek Praha v likv. 65 %, čtyři 
soukromé osoby 35 % 

49 Praha - Březiněves Areál statku Zemědělství Pozemkový fond ČR 75 %, Státní statek 
Praha v likv. 25 % 
 

50 Praha - Čakovice Bývalý vojenský prostor, Miškovice Vojenské objekty a 
areály  

Ministerstvo obrany 20 %, soukromé osoby 
80 % 

51 Praha - Satalice Zemědělský areál býv. JZD Zemědělství Hl.m.Praha 100 % 

 

3.5.5. Závěr a doporučení 

Provedená případová studie je pohledem do problematiky deprimujících 
neprůmyslových lokalit na území hlavního města Prahy. Velikost a složitost území 
hlavního města ovlivnila i výčet sledovaných ploch. V Praze je podobných území více a 
proto byly vybrány nejproblémovější a zároveň nejtypičtější lokality a provedena jejich 
pasportizace s cílem přesné lokalizace a charakteristik včetně návrhů na využití území 
navrhovaných územním plánem hlavního města. 

Specifikem Prahy je, že je zde zájem o rozvojové plochy a objekty vhodné 
k podnikání. Na druhé straně ale přesto zůstávají některé lokality dlouhodoběji 
nevyužívané. Příčin takového stavu je více. Budoucí využití záleží zejména na těchto 
faktorech: 

• poloha ve městě a vazby na komunikace, zejména dálnice a rychlostní 
komunikace, 

• velikost ploch, 
• složité vlastnické vztahy, 
• způsob zastavění a kvalita stavebních objektů, 
• předpokládané ekologické zátěže, 
• omezení z důvodů ochranných pásem dopravy, 
• poloha v záplavovém území, 
• nezbytné respektování využití navrhovaného územním plánem a dlouhodobý 

proces případných změn využití, 
• finanční síla výhledových investorů. 

 

Řešení problémů neprůmyslových deprimujících zón v hlavním městě Praze i 
v každém jiném území je vždy dlouhodobou záležitostí. Situace, kdy existuje řada objektů, 
které nevyhovují původním záměrům jejich uživatelů vede k neustálému pohybu a 
změnám ve využití. Méně vyhovující a nevyhovující objekty a území mohou být 
dlouhodoběji nevyužívané, postupně chátrají a potenciální okruh zájemců o jejich využití 
se snižuje.  
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Řešením je především zpracovávání urbanistických studií takových přestavbových 
území, a to zejména v případech, kdy se jedná o plošně rozsáhlé lokality a z toho 
vyplývající nabídka investičních příležitostí. Do této cílové situace je nutno zajistit 
minimalizaci deprimujícího působení na okolí a to jednak důsledným požadavkem na 
vyloučení vstupu na taková území a do objektů, které se v nich nacházejí a pokud proces 
transformace využití území a objektů působí dlouhodoběji, odclonit taková území 
ochranou zelení. 

Pasporty jednotlivých deprimujících neprůmyslových zón (brownfields), obsahující 
základní charakteristiky a lokalizace v příslušných výřezech mapy využití území hlavního 
města  Prahy z územního plánu, jsou uvedeny v příloze. 
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4. SOCIOEKONOMICKÉ CHARAKTERISTIKY DEPRIMUJÍCÍCH ZÓN 

4.1. VYHODNOCENÍ DEPRIMUJÍCÍCH ZÓN Z HLEDISKA PERIFERNÍCH A  

EXPONOVANÝCH ÚZEMÍ 

Vyhodnocení deprimujících zón z hlediska periferních a exponovaných území 
vycházelo z vymezení periferních a exponovaných území v dřívějších pracích ÚRS Praha, a 
.s.  Základní územní jednotkou pro vymezení jsou tzv. generelové neboli subregionální 
jednotky, které jsou vymezeny na základě spádovosti území a existence základních 
správních úřadů a obslužných zařízení. Celkem bylo v České republice vymezeno 1424 
subregionálních jednotek. 

Všechny generelové jednotky byly sledovány podle několika základní sociálních a 
ekonomických ukazatelů, které jsou dostupné v požadované územní úrovni. U každého 
ukazatele bylo stanoveno pořadí, přičemž součet pořadí všech ukazatelů stanovil výsledné 
pořadí, na jehož základě bylo určeno vymezení periferních, resp. exponovaných území. 

Veškeré údaje za deprimující zóny jsou k dispozici za obce, proto bylo nutné každou 
dotčenou obec přiřadit k příslušné generelové jednotce. Výsledné pořadí generelové 
jednotky v rámci České republiky pak určovalo vymezení periferních či exponovaných území 
v obcích, v nichž se vyskytují deprimující zóny. 

V kontextu základních výsledků je nutné nejprve uvést, že při sledování regenerace 
deprimujících zón byly zkoumány kraje Jihočeský a Ústecký. Oba kraje mají na svém území 
v průměru více periferních jednotek, než by odpovídalo celostátní charakteristikám. V České 
republice je totiž medián, tedy střední hodnota, která soubor rozděluje na 2 poloviny logicky 
na hodnotě 712,5 (1424/2), zatímco v Jihočeském kraji má střední soubor 782. pořadí 
v rámci ČR a v Ústeckém kraji dokonce až 855. pořadí. Obce s deprimujícími zónami 
Jihočeského kraje mají „průměrné“ 486. pořadí své subregionální jednotky a obce 
v Ústeckém kraji mají střední hodnotu na 779. místě z celkového počtu 1424 jednotek.  

Znamená to, že obce, na jejichž území se nacházejí deprimující zóny , nejsou na 
území Jihočeského kraje v převážné většině žádnými periferními prostory, ale spíše naopak 
a sledované ukazatele dosahují relativně výrazně nadprůměrných hodnot, jak ve srovnání 
s Českou republikou celkem, tak i ve srovnání s Jihočeským krajem. Pokud se týká obcí 
s deprimujícími zónami v Ústeckém kraji, ve srovnání s celou republikou jsou při určení 
vztahu periferních a exponovaných území sice mírně pod průměrem, ale v rámci územního 
celku, v němž se nacházejí, jsou rovněž mírně nad průměrem svého kraje.  

 

Periferní prostory pak vymezíme jako ty subregionální jednotky,  které se nacházejí 
v posledním decilu celkového pořadí všech jednotek v ČR (tedy 142 generelových jednotek 
s nejvyšším celkovým součtem všech sledovaných ukazatelů).  V druhém případě poněkud 
zmírníme kritéria a budeme za periferní jednotky považovat všechny, které se nacházejí v 9. 
a 10. decilu souboru (20 % generelových jednotek v ČR).  
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V Jihočeském kraji se obce, v nichž existují deprimující zóny, nacházejí v periferních 
generelových jednotkách pouze výjimečně. Podle přísnějšího kritéria je 8 obcí v periferních 
prostorech, v druhém případě se soubor rozšíří jen na 13 obcí (tedy jen 11 % obcí 
s opuštěnými zónami v kraji je možno hodnotit jako periferní při 20% vymezení na úrovni 
České republiky). Nejvíce periferní obce pak jsou Uzeničky a Cehnice na Strakonicku a 
Křenovice v okrese Písek. 

 
Tab. 24:  nejvíce periferních a exponovaných obcí s deprimujícími zónami Jihočeského kraje 

Obce v exponovaných územích Obce v periferních územích 

Obec Generelová jednotka Obec Generelová jednotka 

České Budějovice České Budějovice Tučapy Tučapy 

Komořice České Budějovice Deštná Deštná 

Strážkovice České Budějovice Záhoří Záhoří 

Hůry Rudolfov Jílovice Jílovice 

Rudolfov Rudolfov Strmilov Strmilov 

Prachatice Prachatice Zahrádky Strmilov 

Žernovice Prachatice Staré Hobzí Staré Hobzí 

Balkova Lhota Tábor Křenovice Albrechtice nad Vltavou 

Radkov Tábor Cehnice Cehnice 

Tábor Tábor Uzeničky Bělčice 

 

V Ústeckém kraji se v periferních územích nachází poněkud více obcí s deprimujícími 
zónami. Podle jemnějšího vymezení to je 20 obcí a podle hrubšího 43 obcí při vymezení 20 
% nejvíce periferních jednotek v ČR (zde se tak jedná o téměř 25 % všech obcí 
s deprimujícími zónami v kraji, tedy jejich zastoupení mírně převyšuje celostátní průměr). Na 
posledních místech, která značí nejvíce periferní obce v Ústeckém kraji, na jejichž území se 
nacházejí deprimující zóny, je seřazeno několik obcí v okrese Louny (celkem 8). Všechny 
patří do území dvou subregionálních jednotek (Panenský Újezd a Křivice). 

 
Tab. 25: nejvíce periferních a exponovaných obcí s deprimujícími zónami Ústeckého kraje 

Obce v exponovaných územích Obce v periferních územích 

Obec 
Generelová 

jednotka Obec 
Generelová 

jednotka 

Telnice Chlumec Ploskovice Ploskovice 
Kamýk Litoměřice Třebušín Ploskovice 
Litoměřice Litoměřice Hřivice Hřivice 
Miřejovice Litoměřice Jimlín Hřivice 
Staňkovice Litoměřice Opočno Hřivice 
Trnovany Litoměřice Pnětluky Hřivice 
Žalhostice Litoměřice Hříškov Panenský Týnec 
Rumburk Rumburk Nová Ves Panenský Týnec 
Dolní Zálezly Ústí nad Labem Panenský Týnec Panenský Týnec 
Ústí nad Labem, Trmice Ústí nad Labem Toužetín Panenský Týnec 
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Podrobnější charakteristika všech obcí s deprimujícími zónami z hlediska zařazení do 
vztahu periferní-exponovaná území v obou sledovaných krajích je uvedena v přílohové 
tabulce. Periferní i exponovaná území jsou rovněž názorně vykreslena v kartogramu 
v příloze této práce. 

 

4.2. VYHODNOCENÍ OBCÍ S EVIDOVANÝMI DEPRIMUJÍCÍMI ZÓNAMI Z HLEDISKA 

ZÁKLADNÍCH SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK 

4.2.1. Velikostní skupiny obcí 

Ve sledovaných krajích je zásadně odlišná velikostní struktura obcí. Pokud se jedná o 
rozlohu,  jsou oba kraje přibližně srovnatelné, počtem obyvatel dokonce Ústecký kraj výrazně 
převyšuje kraj Jihočeský. Nicméně v Ústeckém kraji je pouze 354 obcí, zatímco 
v Jihočeském téměř dvojnásobek, tedy 623 obcí. V Jihočeském kraji jsou výrazně 
zastoupeny malé obce do 200 obyvatel (tvoří 38,4 % všech obcí), v Ústeckém kraji tvoří 
pouze 16,6 % obcí. Ve všech ostatních velikostních skupinách jsou již relativně více 
zastoupeny obce Ústeckého kraje, patrné je to zejména u velkých měst nad 10 000 obyvatel. 

Velikostní struktura obcí obou krajů rovněž způsobuje, že v Ústeckém kraji se 
deprimující zóny vyskytují více ve větších městech, narozdíl od Jihočeského kraje. 
Porovnání rozmístění deprimujících zón podle velikostních skupin obcí v kraji Ústeckém a 
Jihočeském ukazují následující dva grafy: 

 

Umístění BF v Jihočeském kraji 
podle velikostních skupin obcí

do 199 obyv.
200-499 ob.
500-999 ob.
1000-1999 ob.
2000-4999 ob.
5000- 9999 ob.
10000 a více ob.
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Umístění BF v Ústeckém
 kraji podle velikostních skupin obcí

do 199 obyv.
200-499 ob.
500-999 ob.
1000-1999 ob.
2000-4999 ob.
5000- 9999 ob.
10000 a více ob.

 

 

Kromě odlišné velikostní struktury je výrazně odlišná i hustota zastoupení 
deprimujících zón – v Jihočeském kraji má na svém území deprimující zóny evidováno 
pouze 119 obcí z 623, celkově je zde evidováno 212 deprimujících zón. V Ústeckém kraji má 
deprimující zóny evidováno na svém území 178 obcí z 354, ale celkově je zde však 
evidováno 643 deprimujících zón. 

Z hlediska zastoupení deprimujících zón podle velikostních skupin obcí nejsou 
výraznější rozdíly mezi oběma kraji – s velikostí obce roste i zastoupení nevyužívaných 
území. V Jihočeském kraji, kde je v průměru počet deprimujících zón výrazně nižší, 
s velikostí obce sice roste, nicméně až od velikosti 2 000 obyvatel začíná mírně převyšovat 
počet deprimujících zón počet obcí (znamená to, že až od této velikostní kategorie se v obci 
v průměru vyskytuje minimálně jedna deprimující zóna), města nad 10 tis. obyvatel mají 
v průměru evidováno 5 deprimujících zón. 

V Ústeckém kraji je značně vyšší počet evidovaných deprimujících zón, a to ve všech 
velikostních skupinách. Jejich zastoupení je přibližně rovnoměrné do velikosti 1 000 obyvatel 
v obci, pak se však výrazně zvyšuje a města nad 10 000 obyvatel mají na svém území 
evidováno v průměru 16 deprimujících zón.   

 

4.2.2. Velikostní skupiny obcí s typy deprimujících zón 

V Jihočeském kraji se vyskytují nejčastěji zemědělské BF (37 %). Převažují zejména 
v malých obcích (v obcích do 1000 obyvatel tvoří nadpoloviční většinu všech deprimujících 
zón, pak se vzrůstající velikostí obce jejich zastoupení výrazně klesá a ve městech s 10 tis. a 
více obyvateli se již téměř nevyskytují). 
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Tab. 26: Struktura BF v Jihočeském kraji podle velikostních skupin obcí  

 
kraj 

celkem 
do 199 
obyv. 

200-499 
ob. 

500-999 
ob. 

1000-
1999 ob. 

2000-
4999 ob. 

5000- 
9999 ob. 

10000 a 
více ob. 

zemědělství 79 9 22 22 7 10 7 2
průmysl 60 3 3 5 10 10 11 18
instituce 32 1 10 8 3 5 3 2
vojen. objekty 22 0 2 2 1 4 2 11
bydlení 15 2 3 3 2 4 0 1
ostatní 3 1 0 0 0 2 0 0
těžba 1 0 0 0 0 0 0 1
doprava 0  -  -   -   -   -   -   -  
celkem BF 212 16 40 40 23 35 23 35
počet obcí v kraji celkem 623 239 206 81 47 31 12 7
počet obcí s BF 119 16 31 24 13 19 9 7
počet BF / obec 0,3 0,1 0,2 0,5 0,5 1,1 1,9 5,0

 

 
Tab. 27: Struktura BF v Jihočeském kraji podle velikostních skupin obcí v % 

 
kraj 

celkem 
do 199 
obyv. 

200-499 
ob. 

500-999 
ob. 

1000-
1999 ob. 

2000-
4999 ob. 

5000- 
9999 ob. 

10000 a 
více ob. 

zemědělství 37,3 56,3 55,0 55,0 30,4 28,6 30,4 5,7
průmysl 28,3 18,8 7,5 12,5 43,5 28,6 47,8 51,4
instituce 15,1 6,3 25,0 20,0 13,0 14,3 13,0 5,7
vojen. objekty 10,4 0,0 5,0 5,0 4,3 11,4 8,7 31,4
bydlení 7,1 12,5 7,5 7,5 8,7 11,4 0,0 2,9
ostatní 1,4 6,3 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0
těžba 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9
doprava 0,0  -  -   -   -   -   -   -  
celkem BF 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
počet obcí v kraji celkem 100,0 38,4 33,1 13,0 7,5 5,0 1,9 1,1
počet obcí s BF 100,0 13,4 26,1 20,2 10,9 16,0 7,6 5,9

Podíl průmyslových deprimujících zón naopak s velikostí obce stoupá – nejméně 
opuštěných průmyslových zón se vyskytuje v obcích s 200 - 500 obyvateli (7,5 %), ve 
městech s více než 5 tisíci obyvateli je jejich podíl až kolem 50 %. 

Institucionální deprimující zóny jsou možná překvapivě poněkud více zastoupeny 
v menších obcích s 200 - 999 obyvateli, relativně nejméně se jich nachází ve velkých 
městech s 10 tis. a více obyvateli. 

Vojenské deprimující zóny se výrazně koncentrují do největších měst, v obcích do 
2 000 obyvatel se téměř nevyskytují. 

Opuštěné stavby pro bydlení se v Jihočeském kraji vyskytují relativně velmi málo, 
častěji spíše v menších obcích. 
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Tab. 28: Struktura BF v Ústeckém kraji podle velikostních skupin obcí  

 
kraj 

celkem 
do 199 
obyv. 

200-499 
ob. 

500-999 
ob. 

1000-1999 
ob. 

2000-4999 
ob. 

5000- 
9999 ob. 

10000 a 
více ob. 

zemědělství 218 19 42 23 21 10 29 74
průmysl 109 3 3 6 8 19 23 47
instituce 0  -  -  -  -  -  -  - 
vojen. objekty 14 0 3 1 0 2 3 5
bydlení 277 17 26 30 23 31 19 131
ostatní 0  -  -  -  -  -  -  - 
těžba 11 0 2 2 1 1 0 5
doprava 14 0 1 0 2 3 1 7
celkem BF 643 39 77 62 55 66 75 269
počet obcí v kraji celkem 354 59 128 78 36 27 9 17
počet obcí s BF 178 23 46 34 28 21 9 17
počet BF / obec 1,8 0,7 0,6 0,8 1,5 2,4 8,3 15,8

 
Tab. 29: Struktura BF v Ústeckém kraji podle velikostních skupin obcí v % 

 
kraj 

celkem 
do 199 
obyv. 

200-499 
ob. 

500-999 
ob. 

1000-1999 
ob. 

2000-4999 
ob. 

5000- 
9999 ob. 

10000 a 
více ob. 

zemědělství 33,9 48,7 54,5 37,1 38,2 15,2 38,7 27,5
průmysl 17,0 7,7 3,9 9,7 14,5 28,8 30,7 17,5
instituce 0,0  -  -  -  -  -  -  - 
vojen. objekty 2,2 0,0 3,9 1,6 0,0 3,0 4,0 1,9
bydlení 43,1 43,6 33,8 48,4 41,8 47,0 25,3 48,7
ostatní 0,0  -  -  -  -  -  -  - 
těžba 1,7 0,0 2,6 3,2 1,8 1,5 0,0 1,9
doprava 2,2 0,0 1,3 0,0 3,6 4,5 1,3 2,6
celkem BF 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
počet obcí v kraji celkem 100,0 16,7 36,2 22,0 10,2 7,6 2,5 4,8
počet obcí s BF 100 12,9 25,8 19,1 15,7 11,8 5,1 9,6

 

V Ústeckém kraji je odlišná struktura deprimujících zón z hlediska typů, nejčastěji se 
objevují stavby pro bydlení (43 %). Velikost obce zde nehraje zásadní roli, nižší zastoupení 
mají pouze města s 5 000 - 999 obyvateli a také obce s 200 - 499 obyvateli. V ostatních 
velikostních skupinách se podíl deprimujících zón, které dříve sloužily bydlení, blíží k 50 %. 

Zemědělské deprimující zóny se vyskytují spíše v malých obcích (nejčastěji 200 - 449 
obyvatel), závislost na velikosti obce zde však není tak výrazná jako v Jihočeském kraji. 

Zastoupení průmyslových deprimujících zón se sice s velikostí obcí v průměru mírně 
zvyšuje, ale nepravidelně s maximem ve městech s 5 000 - 9 999 obyvateli a minimem 
v obcích s 200 - 499 obyvateli. 

Další typy deprimujících zón se v Ústeckém kraji vyskytují již v omezené míře, navíc 
není zřetelná jejich závislost na velikostní struktuře obcí. Týká se to např. vojenských, ale 
nově také dopravních deprimujících zón. 
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4.2.3. Obce s nepříznivými socioekonomickými ukazateli 

Ke každé obci, na jejímž území se nachází deprimující zóna (zóny), jsou přiřazeny 
základní socioekonomické charakteristiky. Jednotlivé charakteristiky všech obcí jsou 
uvedeny v příloze textu. Zde jsme se zaměřili pouze na obce, v nichž některé ukazatele 
dosahují nejméně příznivých hodnot. Vždy jsme posuzovali 10 obcí, které se v daném 
ukazateli umístily  nejhůře a sledovali je v souvislosti s typem deprimujících zón. V každé 
obci samozřejmě mohlo být více zón, a tedy i jejich typů.  

Zjišťovali jsme následující charakteristiky:  
 -míru nezaměstnanosti k 31. březnu 2006 (v %) 
- podíl ekonomicky aktivních v terciérním sektoru  
- index stáří (počet osob ve věku 60 a více let na počet dětí do 14 let) 
- vývoj obyvatelstva v letech 1991- 2006 

V případě nezaměstnanosti a indexu stáří jsou nejméně příznivé hodnoty ty 
nejvyšší, v případě podílu EA v terciéru a vývoje obyvatelstva je tomu naopak. 

 

Tab. 30: Struktura deprimujících zón v Jihočeském kraji v obcích s nejvíce nepříznivými ukazateli 

 
kraj celkem 

neza-
městanost 

podíl EA 
v terc. 

index 
stáří 

vývoj ob. 
1991-06 

celkem s nepříznivými 
ukazateli 

zemědělství 79 4 5 8 4 21 
průmysl 60 3 3 1 1 8 
instituce 32 2 1 3 4 10 
vojenské objekty 22 0 0 0   0 
bydlení 15 4 1 2 2 9 
ostatní 3 0 1 0 1 2 
těžba 1 0 0 0 0 0 
doprava 0  -  -   -   -   -  
celkem 212 13 11 14 12 50 

       

       
Tab. 31: Struktura deprimujících zón v Jihočeském kraji v obcích s nejvíce nepříznivými ukazateli (v 

%) 

 
kraj celkem 

neza-
městanost 

podíl EA 
v terc. 

index 
stáří 

vývoj ob. 
1991-06 

celkem s nepříznivými 
ukazateli 

zemědělství 37,3 30,8 45,5 57,1 33,3 42,0 
průmysl 28,3 23,1 27,3 7,1 8,3 16,0 
instituce 15,1 15,4 9,1 21,4 33,3 20,0 
vojenské objekty 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
bydlení 7,1 30,8 9,1 14,3 16,7 18,0 
ostatní 1,4 0,0 9,1 0,0 8,3 4,0 
těžba 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
doprava 0,0  -  -   -   -   -  
celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

V Jihočeském kraji, jak bylo uvedeno, se nejčastěji vyskytují zemědělské deprimující 
zóny. Ještě výraznější zastoupení je patrné v souhrnu obcí s nepříznivými charakteristikami, 
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kde tvoří až 42 % všech deprimujících zón. Dominují zejména v obcích s nepříznivou 
věkovou strukturou a rovněž v obcích s minimálním zastoupením ekonomicky aktivních ve 
službách a podobných odvětvích.  

Ve srovnání s krajským průměrem se výrazněji rovněž vyskytují obce 
s institucionálními zónami (především v obcích s nepříznivým demografickým vývojem po 
roce 1990) a také deprimující zóny původně určené pro bydlení (zde zejména zásluhou obcí 
s vysokou nezaměstnaností). Značně nižší zastoupení naopak vykazují průmyslové 
deprimující zóny. 

 

Tab. 32: Struktura deprimujících zón v Ústeckém kraji v obcích s nejvíce nepříznivými ukazateli 

 

kraj celkem 
neza-

městanost 
podíl EA 

v terc. 
index 
stáří 

vývoj ob. 
1991-06 

celkem s nepříznivými 
ukazateli 

zemědělství 218 9 9 8 7 33 
průmysl 109 2 4 1 5 12 
instituce 0  -  -  -  -  - 
vojenské objekty 14 1 1 0 2 4 
bydlení 277 8 7 3 23 41 
ostatní 0  -  -  -  -  - 
těžba 11 1 0 0 0 1 
doprava 14 0 0 0 1 1 
celkem 643 21 21 12 38 92 

       
Tab. 33: Struktura deprimujících zón v Jihočeském kraji v obcích s nejvíce nepříznivými ukazateli (v 

%) 

 

kraj 
celkem 

neza-
městanost

podíl EA 
v terc. 

index 
stáří 

vývoj ob. 
1991-06 

celkem s nepříznivými 
ukazateli 

zemědělství 33,9 42,9 42,9 66,7 18,4 35,9 
průmysl 17,0 9,5 19,0 8,3 13,2 13,0 
instituce 0,0  -  -  -  -  - 
vojenské objekty 2,2 4,8 4,8 0,0 5,3 4,3 
bydlení 43,1 38,1 33,3 25,0 60,5 44,6 
ostatní 0,0  -  -  -  -  - 
těžba 1,7 4,8 0,0 0,0 0,0 1,1 
doprava 2,2 0,0 0,0 0,0 2,6 1,1 
celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

V Ústeckém kraji celkové zastoupení deprimujících zón více odpovídá složení 
deprimujících zón v obcích s nepříznivými charakteristikami. Celkově zde spíše převažují 
deprimující zóny pro bydlení, zejména pak v obcích s vyšším úbytkem obyvatelstva v letech 
1991 - 2006.  Zemědělské zóny se vyskytují ve velké většině v obcích s převažující starší 
věkovou strukturou. Ostatní typy (vč. průmyslových) se pak v obcích s nepříznivými ukazateli 
Ústeckého kraje vyskytují pouze v malé míře. 
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4.2.4. Porovnání rozlohy obce a deprimující zóny 

Z hlediska možností dalšího rozvoje obce je užitečné porovnání celkové rozlohy obce 
s rozlohou jejich deprimujících zón a zejména pak zastavěné plochy.   

Celkovou rozlohu deprimujících zón nemá smysl porovnávat se zastavěnou plochou 
obce, neboť v některých obcích dokonce celková rozloha zóny převyšuje zastavěnou plochu 
obce (v Ústeckém kraji je to 6 obcí). Nejvýrazněji je to patrné v Hrušovanech, které mají na 
svém území vůbec největší rozlohu svých deprimujících zón, a to jak v absolutních 
hodnotách, tak i v přepočtu na celkovou rozlohu obce. Značnou rozlohu deprimujících zón 
však způsobuje především rozsáhlá skládka, protože zastavěná plocha deprimujících zón je 
na území obce poměrně nízká. Relativně rozsáhlé pozemky deprimujících zón má i obec 
Vilémov, ale také okresní město Louny.  

Z hlediska zatížení obce je přesnější porovnání zastavěné plochy deprimujících zón.  
Strukturu obcí podle podílu zastavěné plochy deprimujících zón na zastavěné ploše obce 
v Ústeckém kraji ukazuje následují graf. 

 

Podíl zastavěné plochy deprimujících zón na celkové 
zastavěné ploše obce - Ústecký kraj

do 1 %
1,0-2,9 %
2,0-3,9 %
4,0-7,9 %
8,0-15,9 %
16,0 a více %

 

 

V průměru kraje tvoří zastavěné plochy deprimujících zón přibližně desetinu 
zastavěné plochy obce, nicméně rozdíly mezi obcemi jsou značné. Na prvním místě je obec 
Doksany, u níž dokonce zastavěná plocha BF převyšuje celkovou zastavěnou plochu obce. 
V dalších třech obcích (Vilémov, Březno, Libětice) představuje zastavěná plocha 
deprimujících zón více než polovinu zastavěné plochy obce. Z celkového počtu 178 obcí jich 
pak ve 24 případech tvoří zastavěná plocha BF více než čtvrtinu celkové zastavěné plochy 
obce. 
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Z větších měst zaujímají deprimující zóny velké zastavěné plochy (a to nejen 
relativně, ale i absolutně) v Lounech a také v Chomutově. V polovině obcí v kraji však 
zastavěná plocha deprimujících zón nezabírá ani 7,5 % celkové zastavěné plochy obce.    

 

Značně rozdílné zastoupení deprimujících zón z hlediska podílu zastavěné plochy 
zón na celkové zastavěné ploše obce v Jihočeském kraji dokládá následují graf. Zatímco 
v Ústeckém kraji tvořily obce, v nichž zabírá zastavěná plocha deprimujících zón vzhledem 
k celkové zastavěné ploše obce nejvýše 2 %, jen minimální podíl, v Jihočeském kraji je 
takových obcí dokonce nadpoloviční většina. 

 

Podíl zastavěné plochy deprimujících zón na celkové 
zastavěné ploše obce - Jihočeský kraj

do 1 %
1,0-1,9 %
2,0-3,9 %
4,0-7,9 %
8,0-15,9 %
16,0 a více %

 

 

Strukturu z grafu dokládá i nízký podíl zastavěné plochy deprimujících zón na 
zastavěné ploše obce v krajském průměru, který činí pouze 2 %. Více než desetinu 
zastavěné plochy deprimujících zón má pouze 6 obcí v Jihočeském kraji. Z toho 
nejvýraznější zastoupení má obec Borová Lada, a to zejména vzhledem k malé celkové 
zastavěné ploše obce. V absolutních hodnotách má nejrozsáhlejší plochy deprimujících zón 
krajské město České Budějovice, ani v tomto případě nedosahuje údaj většiny srovnatelných 
měst Ústeckého kraje. 



71 

4.3. KATEGORIZACE PERIFERNÍCH OBCÍ 

4.3.1. Ústecký kraj 

Pro další hodnocení obcí, v nichž se nacházejí deprimující zóny, jsme zvolili kritérium 
40 % periferních obcí v daném kraji. V Ústeckém kraji se jedná o 71 obcí s deprimujícími 
zónami, o nichž lze konstatovat, že se nacházejí v periferní poloze. V těchto obcích jsme 
sledovali 4 sociálně ekonomické charakteristiky, a to míru nezaměstnanosti k 31. březnu 
2006 (v %); podíl ekonomicky aktivních v terciérním sektoru; index stáří (počet osob ve věku 
60 a více let na počet dětí do 14 let) a vývoj obyvatelstva v letech 1991 - 2006. U každé 
charakteristiky jsme vypočetli pořadí obce v daném ukazateli a pak vybrali nejvyšší pořadí, 
které zároveň znamená, v jakém kritériu si daná obec stojí nejhůře a tedy možná 
nejvýraznější příčina její periférie.   

 
Tab. 34: Počty periferních obcí podle okresů a nejméně příznivých ukazatelů Ústeckého kraje 

Nejnižší pořadí hodnoty ukazatele 

Okres Vývoj 
obyvatelstva 
1991-2006 

Věková struktura 
EA v terciárním 

sektoru 
Míra neza-

městnanosti 
celkem 

Děčín 5 4 0 4 13 
Chomutov 2 1 6 4 13 
Litoměřice 8 7 1 3 19 
Louny 5 2 6 6 19 
Most 0 1 1 0 2 
Teplice 2 1 1 1 5 
Celkem 22 16 15 18 71 

 

Počty obcí podle ukazatelů s maximálním pořadím znázorňuje tabulka. Vidíme, že 
periferní obce jsou v Ústeckém kraji výrazněji zastoupeny pouze ve 4 okresech – Děčín, 
Chomutov, Litoměřice a Louny. Zatímco okresy Chomutov a Louny trápí spíše špatná 
ekonomická struktura zaměstnaných (výrazná převaha priméru a sekundéru) a částečně i 
vyšší nezaměstnanost, ve zbylých dvou okresech (Děčín a Louny) se více vyskytují obce 
s nepříznivým demografickým vývojem po roce 1990, popř. s nepříznivou věkovou 
strukturou. 

Zde je seznam obcí, které mají nejvyšší součet pořadí všech ukazatelů v rámci 
periferních obcí – tedy jakési periférie mezi periferiemi: 

Obcí s nejméně příznivými ukazateli je Nová Ves v okrese Louny. Nachází se v ní 1 
zemědělská deprimující zóna o rozloze 3 ha (z toho zastavěná plocha 1 ha). Lokalita není 
zdevastovaná, ani není předpoklad ekologické zátěže, je částečně opuštěná, ale leží uvnitř 
obce. 

V pořadí druhou obcí je Měděnec v okrese Chomutov s jednou deprimující zónou, 
která dříve sloužila k bydlení. Její rozloha je pouze 0,5 ha (z toho zastavěná plocha 0,3 ha) a 
není předpoklad ekologické zátěže. Jedná se však o zdevastovanou, opuštěnou lokalitu, 
která se nachází uvnitř obce. 



72 

Následuje obec Mikulášovice na Děčínsku, která je však z hlediska existence 
deprimujících zón nejvíce ohrožena. V obci se totiž nachází 7 deprimujících zón (2 
průmyslové, 3 bytové, 1 vojenská a 1 zemědělská).  Většinou se navíc jedná o zdevastované 
a opuštěné lokality ležící uvnitř obce s celkovou rozlohou cca 20 ha (z toho 10 ha zastavěné 
plochy) 

4.3.2. Jihočeský kraj 

V Jihočeském kraji je méně obcí s deprimujícími zónami, 40 % periferních obcí tedy 
odpovídá 48 obcím v kraji. Periferní obce jsou zde zastoupeny relativně rovnoměrně po 
celém území kraje, jejich větší koncentrace je však pouze v okrese Jindřichův Hradec. 
Nepříznivé ekonomické charakteristiky, ať už míru nezaměstnanosti nebo podíl 
zaměstnaných v neterciární sféře, jsou charakteristické spíše pro jižní část kraje (okresy 
České Budějovice, Český Krumlov a zejména Jindřichův Hradec). Obce se špatnými 
demografickými  charakteristikami však lze najít v obcích po celém území kraje.  

 
Tab. 35: Počty periferních obcí podle okresů a nejméně příznivých ukazatelů Jihočeského kraje 

Nejnižší pořadí hodnoty ukazatele 

Okres Vývoj 
obyvatelstva 
1991-2006 

Věková 
struktura  

EA v terciárním 
sektoru 

Míra neza-
městnanosti 

celkem 

České Budějovice 1 3 3 0 7 
Český Krumlov 0 2 2 3 7 
Jindřichův Hradec 4 3 5 3 15 
Písek 1 2 0 1 4 
Prachatice 1 1 1 2 5 
Strakonice 1 3 0 0 4 
Tábor 3 2 0 1 6 
Celkem 11 16 11 10 48 

 

Obcí s nejméně příznivými ukazateli je Horní Meziříčsko. Nachází se v ní 1 
průmyslová deprimující zóna o rozloze 1,3 ha (z toho zastavěná plocha 0,3 ha). Lokalita je 
úplně opuštěná, není zde předpoklad ekologické zátěže. Její využití však bude 
problematické, navíc není optimálně dopravně napojena. 

V pořadí druhou obcí jsou Halámky s jednou deprimující zónou, která dříve sloužila 
k bydlení. Její rozloha je pouze 0,35 ha (z toho zastavěná plocha jen 0,08 ha) a není 
předpoklad ekologické zátěže. Jedná se o opuštěnou lokalitu, kterou by bylo možné využít 
pro občanskou vybavenost. 

Následuje obec Pluhův Žďár se zemědělskou deprimující zónou o rozloze 0,4 ha 
(zastavěná plocha 0,15 ha). Jedná se o opuštěnou plochu, kde není předpoklad ekologické 
zátěže. Lokalita navazuje na zámek Červená Lhota, takže by bylo možné její využití např. 
v cestovním ruchu.  

Všechny tři obce s nejméně příznivými ukazateli se nacházejí v okrese Jindřichův 
Hradec. 
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5. PŘÍPADOVÉ STUDIE – VOJENSKÉ OBJEKTY A AREÁLY 
Vojenské areály se dostávají mezi nevyužívaná území poměrně často. Souvisí to se 

změnou obranné doktríny po r. 1989 a také se změnami v představách o významu 
jednotlivých vojenských zařízení. Zásadní význam pro využívání jednotlivých zařízení 
Armády ČR má profesionalizace armády a z toho vyplývající podstatně menší počet osob 
v armádě sloužících. Rovněž došlo k zásadní změně o využívání jednotlivých druhů vojska, 
restrukturalizaci zejména pozemního vojska, zejména pěchoty, motostřeleckých a 
dělostřeleckých vojsk a změnám v zaměření a rozsahu zařízení vojenského letectva. 

Tyto změny byly zásadní a vedly k podstatnému omezení počtu využívaných 
vojenských zařízení. Ministerstvo obrany sice má potřebu podstatného snižování počtu 
posádek, na druhé straně ale nemá pevnou koncepci opouštění jednotlivých posádek a 
situaci komplikuje i to, že v řadě z nich byl donedávna umístěn značný počet vojáků 
presenční služby a zařízení tomuto stavu musela odpovídat. Ministerstvo obrany tak 
průběžně mění přehledy o nepotřebných objektech a zařízení a jejich postupném vyřazování. 
To má negativní důsledek v tom, že se v řadě případů investuje do areálů a objektů, které 
jsou po krátké době zahrnuty mezi nepotřebný majetek. V průběhu času zde byly prováděny 
rozsáhlé rekonstrukce, zejména ubytovacích částí kasáren a orgány armády mají určitý pocit 
nutného využití takových objektů. To vede k tomu, že se i při uvolnění vojenských areálů a 
jejich převedení na obce a města nepřevádí zejména v případě velkých vojenských areálů 
veškerý majetek, ale armáda si zde ponechává některé objekty a to pak vede ke 
komplikovanému využití takových areálů.   

Specifiku uvolňovaných vojenských areálů je možné charakterizovat takto: 

1. Neujasněné a nejednoznačné představy o uvolňování vojenských areálů. 

2. Většinou rozsáhlejší areály se stavebními objekty v různém stavu údržby. 

3. Rozsah objektů je zpravidla větší, než jaký potřebují zájemci, zejména obce a 
menší města. 

4. Pouze velké areály, zejména prostory letišť, jsou vhodné k vytváření strategických 
průmyslových zón. 

5. Značná finanční náročnost jejich revitalizace daná právě plošným rozsahem, 
počtem a stavem objektů. 

6. Skutečnost, že jsou k dispozici až v posledních letech a nebylo tomu tak 
bezprostředně po r. 1989, řada zájemců využila jiné možnosti a nabídky pro své 
rozvojové záměry. 

7. Případná potřeba odstranění starých ekologických zátěží, o jejímž rozsahu 
případní zájemci a města a obce zpravidla neví žádné podrobnosti. 

8. Nutnost poměrně nákladné ostrahy areálů po jejich převedení na obce. 

 

Z uvedeného výčtu je zřejmé, že využití vojenských areálů a objektů a zejména 
areálů rozsáhlejších, je zpravidla nad finanční možnosti měst a obcí a to zejména v tom 
případě, že by měl být nalezen rychlý způsob jejich revitalizace. 
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Jednou z možností řešení je poskytnutí takového území pro výstavbu komunálních 
bytů a objektů speciálního bydlení jako jsou domy penziony, domovy důchodců a další 
sociální zařízení podnikatelskému subjektu, smluvně vázaného na městský úřad. Takové 
řešení má ale rovněž své problémy vyplývající z požadované neziskovosti dané bezplatným 
převodem na město. Vytváří se zde podmínky pro ziskový princip využití a jeho soustředění 
v majetku soukromého investora. Právní rámec řešení takové situace by nebyl jednoduchý a 
je velmi pravděpodobné, že by budoucího investora  spíše odradil. Navíc soukromý investor 
má nezbytnou potřebu vytváření zisku a takový přístup ve využití bezplatně převedeného 
majetku by vytvářel řadu rizikových situací a to jak pro investora, tak pro město. 
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5.1. HRUŠOVANY 
Obec Hrušovany se nachází v Ústeckém kraji ve východní zemědělské části okresu 

Chomutov, je vzdálena necelých 12 km jihovýchodním směrem od Chomutova. Obec leží ve 
výšce 300 m nad mořem. Na výměře 1257,4 ha bylo na konci roku 2005 podle evidence 
Českého statistického úřadu přihlášeno k trvalému pobytu 379 obyvatel. Převážná část 
obyvatel je koncentrována v jedné ze tří částí obce, v Hrušovanech. Menší část obyvatel sídlí 
v Lažanech. Třetí část obce Vysočany byla v 70 – 80 letech minulého století přestavěna na 
odkaliště popílku z tepelné elektrárny Tušimice I a II. Z původní vesnice se dochovalo jen 
torzo církevního areálu, kostel, fara a hospodářské stavení. Obec je dobře dostupná ze 
silnice I. třídy spojující Chomutov a Prahu. 

Plavení popílku z elektrárny bylo ukončeno v červenci 1999. Obec tak ztratila významný 
příjem obecního rozpočtu a na jejím území zůstala zdevastovaná plocha o rozloze 150 ha. 
Ve vrstvě o mocnosti 38 metrů je zde uloženo 10 miliónů tun popílku. Toto území však není 
hlavním předmětem zájmu této studie. V katastru obce se též nalézá bývalý areál Armády 
České republiky o rozloze 50 ha. Tento areál byl v roce 2004 bezplatně převeden do majetku 
obce. Převod areálu byl proveden na základě zákona 174/2003 Sb., o převodu některého 
nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo 
vnitra, z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky, který rozšiřuje možnosti 
obcí při využívání tohoto majetku oproti předchozím legislativním úpravám. 

Bývalý vojenský areál navazuje svým východním cípem na výstavbu nových rodinných 
domů, která probíhá v nejvíce obydlené části obce, v Hrušovanech. Tato poloha představuje 
na jedné straně dobré podmínky pro další rozvoj obce, příležitosti k rozvoji drobného 
podnikání, možnosti vybudování kvalitního bydlení pro střední i příjmově slabší skupiny 
obyvatel, některé plochy areálu je možné využít pro vybudování zařízení, která umožňují 
obyvatelům obce hodnotně trávit volný čas, v areálu je i prostor pro zařízení přispívající 
k ekologičtějšímu provozu domů. Na straně druhé jsou však možná rizika, která vznikají při 
neuváženém přístupu k využití areálu či jeho ponechání ladem. Je potřebné zmínit, že i 
ponechání areálu bez povšimnutí by jednoznačně vedlo ke zhoršení kvality života v obci. 
Nespornou výhodou je, že se v areálu nacházela týlová část armády zajišťující převážně 

Pohled na komplex budov z východní strany. V popředí vystupuje nejvyšší čtyřpatrová budova, křídlo „A“, s 29 novými 
bytovými jednotkami. Vlevo je částečně vidět křídlo „C“. 
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ubytování. Oproti jiným plochám a zařízením převáděným z majetku státu na obce, 
především majetku původně využívaným Sovětskou armádou, je celý areál bez ekologické 
zátěže, což velmi usnadňuje další rozhodnutí a umožňuje soustředit finanční prostředky na 
rozvoj obce. 

 Největší zastavěnou plochu v areálu zaujímá komplex budov bývalých ubytoven 
mužstva, kanceláří a jídelny s kuchyní. Tato budova, o celkové zastavěné ploše 0,48 ha, je 
rozdělena na tři křídla, což je nejlépe viditelné na přiloženém plánku. Budova je celkově 

v dobrém stavu, vnější omítky vykazují 
mírné zchátrání. Křídlo „A“ má celkem 
čtyři nadzemní patra (včetně přízemí), 
křídlo „B“ má dvě patra, a křídlo „C“ je 
jednopatrová budova. Křídlo „A“, o 
zastavěné ploše 0,183 ha bylo v roce 
2004 z části přestavěno na bytové 
jednotky. Obec v roce 2004 získala 
státní dotaci na podporu výstavby 
bydlení pro sociálně slabší obyvatele. 
Za přispění této dotace a 
dofinancování zbytku investice 
z obecního rozpočtu bylo získáno 29 
nových bytových jednotek o užitkové 
ploše od 32 do 92 m2. Tyto byty se 
nacházejí v prvních třech patrech 
čtyřpatrové budovy, tento stav 
dokumentuje přiložená fotografie. 
V prvních třech patrech budovy lze 
poznat vyměněná okna. Rozpočet na 
přestavbu jedné bytové jednotky činil 
přibližně 900 tis Kč. Formou dotace 

bylo získáno 630 tis Kč na bytovou 
jednotku, zbytek byl dofinancován 
z rozpočtu obce. Poslední, zatím ještě 

Detailní záběr tří přestavěných pater. V nejvyšším, čtvrtém, 
patře jsou vidět původní okna. Na snímku je také patrný 
zhoršený stav omítky, na některých místech je již oloupaná 
barva. 

Obrázek vlevo ukazuje nově vybudované dětské hřiště. Obrázek vpravo zobrazuje vysazené ovocné stromy.
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nepřestavěné patro, je zahrnuto v plánech obce. Uvažuje se zde o vybudování dalších 
bytových jednotek.  

K dokončeným bytovým jednotkám byla vybudována asfaltová přístupová komunikace. 
Na komunikaci však 
zbývá ještě vybudovat 
veřejné osvětlení. 

 

Do zbylých dvou 
křídel zatím nebylo 
investováno. Majetek 
zůstává v původním 
stavu a není využíván. 
Obec objekty přes zimu 
temperuje aby nedošlo 
k chátrání majetku a 
zničení rozvodů vody. 

 

Plochy v okolí domu byly z části rekultivovány. Na východní straně křídla „A“ bylo 
vybudováno malé dětské hřiště. Na druhé straně komunikace byly vysázeny ovocné stromy. 

Do obecního rozpočtu se v roce 2006 podařilo získat dotaci od firmy ČEZ, a. s., která 
byla využita v pokračující rekultivaci prostředí kolem nových bytových jednotek. Na místě 

Obrázek vlevo ukazuje nově vybudované dětské hřiště. Obrázek vpravo zobrazuje vysazené ovocné stromy.

Nová asfaltová komunikace.. 
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původního hřiště, již zcela nevhodného k provozování původního účelu, byly vybudovány 
dva víceúčelové dvorce s umělým povrchem. Přiložená fotografie zachycuje dokončováni 
výstavby prvního dvorce. 

Východní cíp areálu tvoří tři bytové domy, u kterých jsou ze severní strany za komunikací 
budovány rodinné domy. Výstavba rodinných domů probíhá mimo pozemky bývalého 
vojenského areálu. Domy jsou v dobrém technickém stavu. Z jižní části patří k domům 

kolonie zahrádek. 
Obec pronajímá část 
nezastavěné plochy 
areálu k rekreačním 
účelům s možností 
drobných pěstitelských 
aktivit. Pozemky jsou 
na mírném jižním 
svahu a nejsou 
stíněny zástavbou. 
Z přiloženého obrázku 
je patrný rozdíl mezi 

obhospodařovanou 
částí pozemku a částí, 
která není prozatím 
využívána.  

 

Ostatní plochy a budovy bývalého vojenského areálu nejsou prozatím využívány. Během 
jednání s vedením obce vyplynuly další možnosti využití tohoto území. Uplatnění bylo 
hledáno pro i zbývající nevyužité budovy v areálu. 

Areál je dobře zajištěn z hlediska připojení na inženýrské sítě. Na hranici areálu se 
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nachází regulační stanice zemního plynu, v areálu je trafostanice a kanalizace je svedena do 
čističky odpadních vod, která se nachází v jeho těsné blízkosti. 

 

Při hledání dalších možností využití areálu s vedením obce Hrušovany vyplynulo, že část 
nevyužívaného pozemku by byla vhodná pro záměr občanského sdružení Gopála. Sdružení 
přišlo na obec s žádostí o poskytnutí pomoci při stavbě domu na půl cesty. Obec sdružení 
vyhověla a přislíbila poskytnutí pozemku na stavbu objektu. Dům na půl cesty je zařízení, v 
němž by po přechodnou dobu mohli zůstat mladí lidé mezi 17 a 24 lety bez funkčního 
rodinného zázemí. Tamní profesionálové jim pomáhají najít si práci, bydlení. Často mají tyto 
domy chráněné dílny, kde si osvojují pracovní návyky, učí se soustavně docházet do práce. 
Jedná se především o dospělé, kteří opouštějí dětské domovy, případně diagnostické ústavy 
a buď nemají žádnou rodinu nebo jejich biologická rodina nefunguje. V době, kdy opustí 
brány ústavu nemají většinou kam jít. Jejich možnosti a životní perspektivy jsou velmi 
omezené. Nejsou dostatečně připraveni na běžný život ve společnosti. Nemají kde bydlet a 
pracovat, neumějí komunikovat, postrádají potřebné sociální návyky, neumějí hospodařit s 
penězi a neumějí se o sebe sami postarat. Mnozí z nich pak končí na ulici, lehko sklouznou k 
drogám či kriminální činnosti. Při hledání vhodného místa pro stavbu v rámci areálu vznikla 
přiložená studie širších vztahů. Z jednání vyplynulo, že by obec mohla sdružení poskytnout 
jeden ze dvou pozemků nacházejících se jihozápadním směrem od nově budovaných 
víceúčelových dvorců. 

V blízkosti víceúčelových dvorců se nacházejí dva objekty: zděný objekt, je zakreslen i v 
plánku, a vedle něj dřevěná stavba. Zděný objekt původně sloužil zřejmě jako sklad 

materiálu. Jako 
nejvhodnější řešení 
byla vybrána 
přestavba na 
zázemí k hřištím. 
Plán předpokládá 
vybudování šaten, 
sociálního zařízení 
a malé klubovny. 
Možné je i 

vybudování 
posilovny, solária a 
občerstvení. Tento 
objekt by mohl 
v budoucnu sloužit i 
jako základna 
sportovního oddílu. 
Druhý, dřevěný, 

objekt je vzhledem ke 
svému špatnému 

Budova bývalého skladu materiálu. Možné použití: přestavba na klubovnu, sociální 
zařízení a šatny k víceúčelovým dvorcům 
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technickému stavu vhodný pro demolici. V případě potřeby by bylo možné využít uvolněnou 
plochu k rozšíření klubovny. Alternativně je také navrhováno plochu zatravnit a používat jako 
příslušenství k dvorcům vhodné pro odpočinek a setkání sportovců. 

V západní části areálu se nachází dvě 
spojené budovy, které jsou v plánku nazvány 
jako dílny a kotelna. Kotelna si nezachovala 
svou původní funkci. Zásobování teplou 
užitkovou vodou do vybudovaných bytů 
zajišťuje nová kotelna přímo v objektu 
v křídle „A“. Druhá část budovy původně 
sloužila jako garáže těžké techniky. Objekt je 
v dobrém technickém stavu. V budově je 

6 garáží s plechovými vraty vhodnými i pro 
vjezd nákladních automobilů. Při hledání 
nejvhodnějšího uplatnění bylo navrženo 
využít tyto prostory k pronájmu malé logistické 
firmě nebo pro nehlučnou výrobu. Prostory 
vzniklé po bývalé kotelně jsou vhodné pro 
vybudování kanceláří. Alternativně by také 
bylo možné využití pro malou automobilovou 
opravnu.  

Obec Hrušovany má výhodnou polohu, nachází se v blízkosti okresního města, od 
kterého je centrum obce vzdáleno necelých 12 km, z toho 10 km vede po silnici I. třídy. 
Výhodou je také necelých 7 km vzdálená průmyslová zóna Triangl. Neustále se zlepšující 
životní podmínky, dobrá dostupnost bydlení a výhodná poloha způsobují, že v obci se 
zvyšuje počet zájemců o trvalé bydlení. Dokladem může být i vývoj počtu trvale bydlících 
obyvatel. Od posledního Sčítání lidu, bytů a domů v roce 2001 se do roku 2006 počet 
obyvatel zvýšil o 131, což představuje více jak 50% přírůstek. Tato skutečnost nabízí další 
možnosti využití nezastavěných ploch bývalého vojenského areálu. S vedením obce bylo 
dosaženo shody, že by na volných plochách mohly vzniknou další bytové domy. Nejvíce je 
preferována varianta domů s maximálně čtyřmi patry. V úvahu tak připadají domy s jedním 
nebo dvěma vchody, na každý vchod pak připadá maximálně 10 bytů. V plánu jsou také 
zahrnuty bezbariérové byty, které by se nacházely vždy v 1. patře u každého vchodu do 
domu. Varianty rozmístění nových bytových domů byly diskutovány ještě před možností 
vzniku domu na půl cesty. Ve studii o možné poloze domu na půl cesty jsou tedy rozmístěny 
i další bytové domy. Včetně domu na půl cesty by tak mohlo vzniknout 90 nových bytových 
jednotek postavených na „zelené louce“. Dalších 42 bytových jednotek by bylo možné získat 
přestavbou či nástavbou prozatím nevyužívaných částí budov. Vhodné pro přestavbu je 
čtvrté patro křídla „A“, také v křídle „B“ mohou vzniknout bytové jednotky. Pro nástavbu je 
plánováno využít stavbu vrátnice a ubytovny, přízemí obou budov by bylo přestavěno. 
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V prozatím nevyužívaném křídle „C“ by bylo možné vybudovat menší prodejnu potravin 
nebo smíšeného zboží. Alternativně by se tyto prostory mohly využít pro vybudování 
kulturního sálu, hospody, bowlingové či kulečníkové herny. 

Při rozhodování o 
využití prostranství, které 
se nachází jižně od 
bytových jednotek, bylo 
nejvíce pozornosti 
věnováno možnosti 
vybudování fotovoltaické 
elektrárny. Část 
pozemku by nadále 
zůstala pronajímána jako 
zahrádkářská kolonie. 
Zbývající plocha jižně 
orientovaného svahu by 
byla využita pro stavbu 
fotovoltaických článků. 
Odborným odhadem bylo 
zjištěno, že by svah byl 
vhodný pro vybudování 
natáčecí fotovoltaické 

elektrárny o výkonu 300 
elektrických kilowatů. 
Další možností na 
umístění řady článků 
využívajících solární 
energii jsou ploché 
střechy již stojících i 
plánovaných bytových 
domů. Na každém 
vhodně orientovaném 
domě by tak mohla 
vzniknout soustava 
produkující celkem 66 
elektrických kilowatů. 
Vedení obce plánuje 
tuto ekologickou energii 
z obnovitelných zdrojů 

nabídnout k  výkupu 
provozovateli 
distribučních soustav 
nebo provozovateli přenosové soustavy, který je ze zákona 180/2005 Sb., o podpoře výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, povinen výrobce takovéto elektřiny přednostně 
připojit do soustavy. Cena, za kterou je tato elektrická energie vykupována, je stanovena 

Volný pozemek bývalého vojenského areálu vhodný pro instalaci fotovoltaických 
článků. 

Volný pozemek bývalého vojenského areálu vhodný pro instalaci fotovoltaických 
článků. 
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Energetickým regulačním úřadem 
v Cenovém rozhodnutí ERÚ 
č. 10/2005. Z cenového 
rozhodnutí vyplývá, že výkupní 
cena elektřiny vyrobené využitím 
slunečního záření pro zdroj 
uvedený do provozu po 1. lednu 
2006 je 13,20 Kč/kWh. Z tohoto 
pohledu je pochopitelné, že obec 
uvažuje o této variantě jako o 
možném zdroji příjmů do 
obecního rozpočtu. Návratnost 
takovéto investice je možné 
odhadnout jednoduchou úvahou. 
V našich podmínkách se počítá 
s průměrnou dobou slunečního 
svitu 4,7 hodiny denně. Při 

uvažovaném výkonu 300 kW je tedy možné získat 514,65 MWh elektrické energie za rok. 
Vynásobením odkupní cenou získáme roční příjem ve výši 6 793 380 Kč. Náklady na 
výstavbu fotovoltaické elektrárny o výkonu 300 kW byly odhadnuty na 90 000 000 Kč. 
Návratnost investice je tedy přibližně za 13 let. Životnost solárních panelů je odhadována na 
30 let. Pokud by došlo k realizaci tohoto projektu, jednalo by se o největší solární elektrárnu 
v České republice. Pro požadovaný výkon 600 kW by bylo nutné instalovat panely o ploše 
5 000 m2. Doposud největší solární elektrárna v ČR je v provozu v obci Opatov na Svitavsku. 
Zařízení má výkon 60 kW a plocha panelů je 500 m2.  

Pro potřeby obyvatel budoucích bytových jednotek a návštěvníků zařízení v křídle „C“ je 
navrženo vybudovat parkovací plochu, která by byla umístěna z východní části křídla „C“. 
Parkoviště je vyznačeno i v plánku. 

Jak již bylo zmíněno v areálu chybí veřejné osvětlení. Obec také provozuje místní 
rozhlas. Instalace místního rozhlasu je zahrnuta do plánu výstavby veřejného osvětlení. 

Zrušení vojenské posádky přineslo obci nemalé ekonomické potíže. Úbytek pracovníků 
armády, vojáků základní služby i vojáků z povolání znamenal výrazné zmenšení 
potenciálních odběratelů výrobků a služeb, a také snížení počtu pracovních příležitostí. 
Chátrající areál působí negativně na životní prostředí obyvatel, může být zdrojem úrazů, 
v horším případě se v něm může koncentrovat činnost překračující meze zákona. V každém 
případě vyžaduje investování finančních prostředků do zakonzervování nebo do rozvoje. 
Účelnější vynaložení financí je investice do rozvoje obce. Proces začlenění areálu do obce je 
dlouhodobá a finančně velmi náročná investice. Pro ilustraci je přiložena tabulka 
zamýšlených investičních akci s odborným odhadem výše nákladů na realizaci. Je potřebné 
znovu zopakovat, že se již podařilo vybudovat 29 bytových jednotek přestavbou křídla „A“, 
k bytovým jednotkám byla vybudována přístupová komunikace (zatím bez veřejného 
osvětlení), byly vybudovány dva víceúčelové sportovní dvorce s umělým povrchem, pro děti 
bylo postaveno malé dětské hřiště. 

 

Volný pozemek bývalého vojenského areálu vhodný pro instalaci 
fotovoltaických článků. 
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Zamýšlené investiční akce pro rozvoj obce v prostoru bývalého vojenského areálu a odborný odhad 
předpokládaných nákladů 

Vybudování chodníků, přístupových cest a parkoviště 3 000 000 

Instalace veřejného osvětlení a místního rozhlasu 1 800 000 

Přestavba a nástavba bytů v objektu ubytovny a vrátnice 11 000 000 

Výstavba nových bytových domů (celkem 90 bytových jednotek) 81 000 000 

Natáčecí fotovoltaická elektrárna o výkonu 600 kW 90 000 000 

Zvýšení kapacity čističky odpadních vod 4 000 000 

Zvýšení kapacity vodovodního řadu 1 000 000 

Vybudování šaten, klubovny, posilovny, solaria 5 000 000 

Vybudování fotovoltaické elektrárny na střechách domů (výkon 60 kW) 12 000 000 

Sportovní nafukovací hala přes oba dvorce 3 000 000 

Ozelenění volných ploch a úpravy terénů 1 000 000 

Celkem 212 800 000

 

Z tabulky je patrné, že přeměna vojenského areálu vyžaduje vysoké finanční investice, 
které není možné získat pouze z obecního rozpočtu. Bude zapotřebí vypracování projektů o 
možnostech čerpání zdrojů z evropských fondů, potřebná bude také účast soukromého 
kapitálu. 

Závěrem je dobré konstatovat, že i v malé obci, jako jsou Hrušovany, je možné využít 
potenciálu deprimující zóny (brownfieldu) ku prospěchu obce. Prvním předpokladem bylo, že 
obec měla a má zájem na zlepšení životních podmínek jejích obyvatel, a že k celé 
problematice přistupuje aktivně. Z této případové studie je především patrné, že se vedení 
obce postavilo k nevyužitému území jako k neopakovatelné příležitosti pro rozvoj obce. Již 
v první fázi nakládání s opuštěným vojenským prostorem byla vytvořena prvotní koncepce 
budoucího využití, která se postupně vyvíjela až do současně prezentované podoby. 
Předpokládaný záměr s navráceným majetkem je také pravidelně konzultován s obyvateli 
obce. V případě podnětných návrhů je vedení obce ochotné pružně reagovat na přání svých 
obyvatel. Metodou dialogu byl například vytvořen návrh na realizaci dětského hřiště a návrh 
na vybudování dvou víceúčelových dvorců. Je zřejmé, že zapojení dotčených obyvatel do 
realizace tak rozsáhlého projektu je jeden z hlavních předpokladů nejen jeho úspěšného 
dokončení, ale především spokojenosti při jeho využívání. 
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 Situační plánek bývalého vojenského areálu, který vznikl pro diskusi o možném umístění domu na půl cesty 
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5.2. VYUŽITÍ KASÁREN JANA ŽIŽKY V TÁBOŘE 
Případová studie, která se zabývá problematikou využití Kasáren Jana Žižky, je 

specifická tím, že zde již existuje záměr na jejich využití ze strany případného developera. 

Případová studie se v této situaci zabývá především posouzením tohoto záměru a 
možností jeho realizace. Specifika využití nepotřebného majetku Armády ČR jsou závislá na 
tom, kde se takový majetek nachází, zda jde o plochy cvičišť ležící mimo zastavěné území 
nebo zda jde o areály bývalých kasáren v zastavěném území měst. Kromě toho je využití 
dáno i termínem převodu majetku na nového vlastníka. Případové studie je účelné 
připravovat v dostatečném předstihu. 

Kasárna Jana Žižky leží v zastavěném území města, které je územním plánem 
navrhováno jako obytná zóna. Vznik kasáren v tomto prostoru má svoji historii, v současnosti 
se z hlediska potřeb Armády ČR jeví tato kasárna jako nadbytečná. Původně sloužila pro 
potřeby velitelství vojenského okruhu a byl zde prapor technických služeb. Při změně 
organizace armády a zrušení vojenského okruhu se tento majetek z podstatné části jeví jako 
nepotřebný. Je ovšem záměr, že i tak zůstane část areálu ve vlastnictví armády a část bude 
využita pro jinou státní organizaci. V současnosti je záměr na využití objektů při vstupu do 
areálu pro potřeby soudu. Vzniká tak plocha s nesourodým využitím, což sice není 
nejvýhodnější, situaci je však nezbytné se přizpůsobit. Takové řešení také obsahuje studie 
na vytvoření obchodně obytné čtvrti Na Předměstí. 

Využití Kasáren Jana Žižky nebylo předmětem návrhu územního plánu města 
Tábora, ten jejich plochu bez vnitřní diferenciace pouze přejímá jako vojenský areál. 

Proto se tato případová studie po charakteristice areálu kasáren věnuje  různým 
možnostem využití celého prostoru a to v několika variantách.   
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5.2.1. Popis areálu kasáren 

5.2.1.1. Úvod 

Areál kasáren je tvořen v postatě dvěma částmi. Při vstupu z jižní části jsou ubytovny 
mužstva. Jedná se o poměrně kvalitní třípodlažní zděné objekty v dobrém stavu údržby. U 
dvou z nich se předpokládá využití pro potřeby soudu, pro zbývající tři objekty není využití 
navrhováno a jsou proto navrženy k demolici stejně jako celá část areálu převedená do 
majetku města. 

 

Uvnitř těchto objektů ještě zbyla sociální zařízení a další vybavení. 

Z novějších budov je v areálu ještě objekt výpočetního střediska postavený 
v sedmdesátých letech. Jedná se o zachovalou budovu, která by mohla sloužit pro potřeby 
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administrativy, případně školství či zdravotnictví. Její další využití se nepředpokládá a je 
rovněž navržena k asanaci.  

 

Vedle těchto objektů je většina areálu tvořena objekty garáží, dílen a skladů a jejich 
stavebně technický stav je takový, že je není účelné dále využívat. Byla by sice možnost je 
využít po úpravách např. jako objekty garáží v individuálním vlastnictví, to by však vedlo 
k nízké intenzitě využití území. Náklady na takovou rekonstrukci by navíc byly velmi vysoké. 
Část objektů, tj. dva zděné objekty při východní hranici areálu zůstanou ve vlastnictví 
armády. 
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Území je doplněno poměrně kvalitní stromovou zelení. Ta bude v maximální možné 
míře zachována. 

Oplocení celého areálu je vzhledem k jeho stáří málo kvalitní a výhledově by bylo 
odstraněno. 

Celková plocha areálu kasáren je cca 8,8 ha. Předpokládá se, že plocha 0,8 ha by 
byla využita pro potřeby Okresního soudu a 0,6 ha by zůstalo ve vlastnictví Armády ČR. 

 

5.2.1.2. Možné způsoby řešení 

Možných způsobů využití je několik. Ve všech se počítá s tím, že areál kasáren Jana 
Žižky je ve vlastnictví města a to rozhodne o jejich využití. Varianty možného využití jsou 
následující: 

Varianta A 
Město se ujme aktivně role organizátora a připraví ve vlastních nákladech celou akci 

na využití území. Činnost by byla rozdělena do těchto etap: 

- 1. etapa: demolice příslušných objektů 

- 2. etapa: rozhodnutí o způsobu využití  

- 3. etapa: projekt na využití území   

- 4. etapa: zainvestování území v souladu s projektem 

- 5. etapa: postupná realizace výstavby podle záměrů projektu. 

Předností této varianty je kontrola města nad jednotlivými etapami rozvoje území. 
Nevýhodou je náročnost na orgány města při provádění řady výběrových řízení a zdlouhavá 
výstavba. 

Varianta B 
Město využije nabídky specializované firmy nebo skupiny firem a prodá jim areál za 

účelem realizace výstavby bytových domů a případně zařízení vybavenosti a služeb. 

Předností této varianty jsou menší nároky na organizování celého způsobu využití 
areálu kasáren. Nevýhodou je měně jistý výsledek celého procesu a jeho závislost na 
spolehlivosti investora. 

Městský úřad v Táboře obdržel nabídku firmy Manželé Třešňákovi, která sestává 
z rámcové představy o využití areálu kasáren Jana Žižky a nabízí jak financování, tak vlastní 
výstavbu. Firma má za sebou zkušenosti z realizace podobných akcí (např. výstavba bytů v 
Kolíně pro potřebu ubytování zaměstnanců TPCA Kolín) a rovněž několika jiných akcí 
(výstavba domu pro seniory v Teplicích). Firma manželů Třešňákových v nabídce uvádí, že 
se skládá z těchto společností: 

1. Betonstav Teplice, a.s. Moderní technologicky vyspělá firma s řádově 
450 až 500 zaměstnanci, která tvoří podporu a dobré zázemí pro realizaci 
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nejrůznějších projektů. Technickou a manažerskou vyspělost dokazuje 
také certifikace systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9002. 

2. Betonstav, s.r.o. Divize hlavní stavební výroby. 

3. Horova Immo, s.r.o. Společnost zaměřená na pronájem a údržbu 
nemovitostí, která pomáhá zajistit kompletní servis klientům. 

4. Treinvest, s.r.o. Zabývá se výběrem vhodných pozemků a objektů pro 
realizaci podnikatelských záměrů, vyřizování přípravy pozemků ke stavbě. 

5. JTH INVEST, s.r.o. Společnost založená za účelem realizace velkého 
projektu v Chebu . 

6. RESIDENCE TEPLICE,s.r.o. Společnost založená za účelem realizace 
výstavby a provozu domu pro seniory v Teplicích. 

7. IMOBILIA Tre, a.s. Tato společnost vznikla na základě nabídky finanční 
skupiny Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft Wien, která 
projevila zájem o spolupráci při pořizování pozemků a jejich dalším 
rozvoji. Zázemí finančně silného partnera je další zárukou spolehlivosti. 

8. TREINVEST, d.o.o., Chorvatská republika. V roce 2000 se vzhledem 
k úspěšně realizovaným projektům založila společnost v Chorvatské 
republice, kde budou realizovány další projekty. 

Firma manželů Třešňákových svoji nabídku doložila referencemi. 

Navrhované řešení plánuje v této lokalitě vybudovat moderní komplex bytů, obchodů 
a služeb. 

Z důvodu nevyhovujícího stavu souboru nemovitostí v areálu bývalých kasáren je 
třeba tyto nemovitosti zdemolovat včetně povrchu některých částí tohoto areálu. Měla by 
proběhnout celková revitalizace území, která spočívá ve výstavbě moderního komplexu 
městského bydlení a komerce včetně kompletního zajištění potřebné infrastruktury.  

Zároveň bude zachován a zabezpečen prostor u „popraviště“ jako nedotknutelné 
území s pomocí zeleně a přírodních materiálů. 

Záměr ve fázi studie bude dle požadavků města projednán v komisi rozvoje a bude 
předán k odsouhlasení Radě města Tábora. Je nabídnuta možnost dodání prostorového 
modelu řešení celého území. 

V severní části zájmového území se uvažuje výstavba pečovatelského domu 
s kapacitou cca 100 lůžek, dále penzionu pro seniory, respektive ubytovacího zařízení jiného 
typu pro komerční a nekomerční účely. Konečné funkční využití bude dále konsultováno 
s městem a upravováno dle průzkumu potřeb obyvatel města. 

Ve střední části tohoto území se bude rozkládat nová moderní bytová čtvrť 
s dostatkem parkovacích míst, zelených ploch a hřišť určených pro budoucí obyvatele. Tato 
obytná zóna bude propojena s vedlejším parkem a bude tvořit architektonický celek. 

V jižní části území vznikne multifunkční objekt s širokou nabídkou služeb a sortimentu 
pro občany města a sousedních sídlišť. 
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Veškeré nově vybudované objekty v této lokalitě budou dle zadávacích podmínek 
města maximálně 4 podlažní. 

Výstavba celého území bude realizována v součinnosti s místním stavebním úřadem 
a vydáním příslušných stavebních povolení v několika etapách. 

 

1. etapa 

a)   Bytové domy 

Budou vystavěny postupně podle zájmu. V případě 70 % obsazení na základě prodeje 
(formou podepsaných smluv o smlouvách budoucích kupních). 

Obdobný projekt realizuje v současné době skupina těchto firem v Kolíně pro potřebu TPCA 
Kolín. Byla vybrána na základě výběrového řízení pro nejužší spolupráci na projektu 
zprostředkování bydlení pro jejich zaměstnance. Mezi TPCA a společností Treinvest, 
s.r.o. je uzavřena smlouva, kde společnost Treinvest garantuje časový harmonogram 
výstavby za předpokladu, že před plánovaným zahájením této etapy výstavby bude 
smluvně zajištěn odbyt minimálně 70 % bytových jednotek. Další takový projekt 
v současné době realizuje skupina JTH v Žatci. Typizované bytové domy v Žatci 
budou v případě úspěchu ve výběrovém řízení sloužit jako vzor pro výstavbu 
v Táboře. 

b)   Obchodní centrum 

Tato etapa bude dokončena do:     31. 12. 2008 

2. etapa 

Podle počtu prodaných bytů se budou postupně stavět další bytové domy. Vždy podle 
obsazenosti. 

Přesné podmínky zahájení výstavby dalšího bytového domu budou řešeny smluvně. 
Součástí této etapy bude i výstavba pečovatelského domu a penzionu pro seniory. 
Konkrétní řešení bude konsultováno s městem. 

Předpokládané dokončení této etapy:    31. 12. 2009 

Všechny termíny předpokládají úzkou spolupráci se stavebním úřadem dle zákonem 
stanovených lhůt. Nezahrnují v sobě případné právní problémy s občanskými a ekologickými 
aktivitami a vycházejí ze současné znalosti stavu pozemků. 

 

Manželé Třešňákovi předkládají městu Tábor nabídku jako fyzické osoby. Celý 
podnikatelský záměr bude realizovat skupina JTH. 

- společnost Treinvest, s.r.o. – development pozemku do nabytí právní moci  
stavebního povolení. 

- Betonstav Teplice, a.s. – organizace výstavby. 

- Horova Immo, s.r.o. – zajištění správy a pronájmu nemovitostí. 
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Manželé Třešňákovi jako fyzické osoby odpovídají za splnění veškerých svých 
závazků městu Tábor celým svým movitým i nemovitým majetkem. Nákup pozemků je plně 
realizován z vlastních zdrojů. Projekty a vlastní stavba bude zajištěna přes společnost 
Immobilia Tre, a.s., která je součástí silné bankovní skupiny Immoconsult Leasinggesellchaft, 
m.b.H. Wien, která patří do finanční skupiny Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft 
Wien. 

Limit pro financování projektů je v řádech miliard Kč. Jedná se o společnost 
založenou dle českého práva, která má základní parametry: pan Třešňák Jaroslav je 
vlastníkem 70 % akcií a Immoconsult Leasinggesellschaft, m.b.H. je vlastníkem 30 % akcií a 
patří do finanční skupiny Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft Rakousko. 

Bankovní finance jsou nejvyšší zárukou možnosti realizovat rozsáhlé projekty. 

Cenová nabídka 

Varianta 1 

Nájem nemovitosti po dobu realizace výstavby uvedeného investičního záměru:  

60 000 Kč/rok 

Varianta 2 

Navrhuje městu okamžité odkoupení pozemků a budov a převzetí nákladů provozu 
areálu a ostrahy. Před podpisem kupní smlouvy na pozemky a budovy bude doplaceno na 
účet města Tábor 2 500 000 Kč. Tato částka bude spolu se složenou finanční jistinou              
5 000 000 Kč tvořit kupní cenu pozemků a budov. 

Z důvodu financování z bankovních zdrojů je preferována tato varianta. Stejným 
způsobem realizuje skupina firem JTH investiční záměr v Chebu. 

Kalkulace cenové nabídky 

Demolice      46 000 000 Kč 

Úprava prostoru u „Popraviště“     1 000 000 Kč 

Infrastruktura (úprava a rekonstrukce horkovodu, kanalizace, vodovod, elektřina, 
plyn)       20 000 000 Kč 

Pozemek        7 500 000 Kč 

Celkem      74 500 000 Kč 

Velká část investičních prostředků bude realizována dodávkou stavebních firem 
z regionu. 

Finanční jistina: 

Finanční jistina ve výši 5 000 000 Kč byla složena na účet města dne 29.6.2006. 

Zájemce nabízí městu Tábor v případě úspěchu ve výběrovém řízení ponechání 
finanční jistiny a doplacení částky 2 500 000 Kč před podpisem kupní smlouvy na pozemky a 
budovy v areálu bývalých kasáren Jana Žižky. Tyto dvě částky budou tvořit kupní cenu za 
tyto pozemky a budovy. Zájemce tak na sebe převezme veškeré náklady spojené 
s provozem areálu a jeho ostrahy.       
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Využití nabídky 

V dalším hodnocení lokality Kasáren Jana Žižky v Táboře je převzato řešení 
z citované nabídky. Jiný způsob řešení by byl pro město organizačně náročný. 

Přesto je nutno doporučit, aby město prověřilo reference zájemce a to včetně ověření 
úspěchu řešení v Kolíně, Chebu a Žatci. 

5.2.1.3. Zásady řešení 

Areál kasáren Jana Žižky byl využíván až do nedávné doby. Jedná se o typický 
vojenský areál, který sestává jednak z historických budov, postavených v první polovině 
minulého století a dále z novějších budov postavených po r, 1950 nebo rekonstruovaných 
budov technického zázemí z období prvotní výstavby kasáren. 

Historické budovy sloužící jako objekty velitelství a budovy mužstva byly stavěny 
kvalitně a jsou většinou ve velmi dobrém stavu. Kvalitní je i objekt výpočetního střediska 
postavený v sedmdesátých letech. Všechny uvedené objekty jsou zastoupeny v jižní třetině 
kasárenského areálu orientovaném k ulici kpt. Jaroše. Obdobné objekty bývají v případech 
jiných kasárenských areálů zpravidla rekonstruovány, nejčastěji pro potřeby bydlení. 
V případě Žižkových kasáren zůstávají zachovány jen tři objekty původní zástavby 
v jihozápadní části areálu. Tyto objekty nebyly převedeny do vlastnictví města Tábora, ale do 
vlastnictví resortu spravedlnosti se záměrem na vytvoření areálu Okresního soudu. Kromě 
nich si armáda ponechává i nadále několik objektů při Kyjevské ulici.  

Zbývající objekty jsou navrženy k demolici. Je zde možné zvážit účelnost takového 
řešení v případě tří objektů ubytoven mužstva v jižní části kasárenského areálu při ulici kpt. 
Jaroše a Kyjevské ulici a dále novější budovy výpočetního střediska. Využití těchto budov by 
bylo možné po rekonstrukci a to pro potřeby školství, sociální péče, zdravotnictví a případně 
bydlení.  

Kasárenské ubytovny mužstva jsou ovšem v naprosté většině případů využitelné 
spíše pro potřeby občanské vybavenosti a služeb, než pro potřeby bydlení. Problémem je 
jejich dispozice, zpravidla orientovaná na centrální chodbu, ze které jsou vstupy do 
jednotlivých místností a dále na konstrukční výšku jednotlivých podlaží, která je u starších 
ubytoven mužstva zpravidla vyšší než 3,20 m. Technické, zejména vodovodní a kanalizační 
sítě a stoupačky procházejí podlažími jen na dvou či třech místech a při rekonstrukci musí 
být podstatně doplněny. Dispozice s centrální chodbou rovněž znesnadňuje využití pro 
rekonstrukci na byty. Vyhovuje však potřebám školství, zdravotnictví a dalších služeb a 
administrativy.  

Obdobná je situace relativně nové budovy výpočetního centra, kterou by bylo rovněž 
obtížné rekonstruovat pro potřeby bydlení. 

Náklady na takové rekonstrukce rovněž nejsou nízké a přibližují se nákladům na 
postavení nového bytu.  

To byl také zřejmě hlavní důvod pro to, že je navrhována asanace všech těchto 
objektů. Na jejich místě by bylo vybudováno centrum obchodu a služeb a parkoviště.  
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Toto řešení má rovněž tu výhodu, že z města snímá finanční a organizační povinnosti 
spojené s rekonstrukcí kasárenských budov velitelství, ubytoven mužstva a výpočetního 
střediska. 

Asanace objektů ve větší severní části areálu je naproti tomu zcela opodstatněná. 
Jedná se až na výjimky o přízemní nebo jednopodlažní objekty v nepříliš dobrém stavebně 
technickém stavu a jen obtížně využitelné. Jejich využití pro potřeby podnikání by naráželo 
na řadu problémů. Využití takových objektů by bylo možné pro soukromé garáže, 
podnikatelské aktivity a případně i logistické firmy, které by objekty využívaly jako garáže, 
sklady a opravárenské dílny automobilů. Takové využití ovšem není v případě kasáren Jana 
Žižky vhodné vzhledem k jejich poloze v obytné zóně a v sousedství vojenské nemocnice. 
Rovněž dopravní obsluha při využití areálu jako výrobní a logistické zóny by měla negativní 
důsledky na okolí a výjezd do ulice kpt. Jaroše, případně do Kyjevské ulice by vytvářel 
dopravní závady.   

Navrhované řešení využití území kasáren je patrné z grafické přílohy. 

Území využité pro novou výstavbu je rozděleno na dvě části: 
- plocha pro výstavbu bytů o výměře 45 086 m2, ze které je zastavěno 7 127 m2    a 

37 959 m2  je využito pro komunikace, parkoviště, zeleň a sportovní hřiště; 

- plocha pro výstavbu centra obchodu a služeb a parkovišť o výměře 29 347 m2, ze 
které je zastavěno 26 897 m2 včetně parkoviště a 2450 m2  je určeno pro zeleň. 

Pečovatelský dům má kapacitu 200 lůžek, v penzionu pro seniory je navrženo 32 
pokojů. V každém z navržených  8 bytových domů je 32 bytů, tj. celkem 256 bytů.   

V centru obchodu a služeb je kapacita uvedena jako 10 500 m2. 

Navrhované obytné objekty mají 4 nadzemní podlaží, centrum obchodu a služeb má 
1 – 2 nadzemní podlaží.  

Přístup k bytovým domům je navržen z Kyjevské ulice, přístup k centru obchodu a 
služeb je z ulice kpt. Jaroše. 

U všech objektů je navržen dostatek parkovacích míst. K obytným objektům je to 282 
parkovacích míst, k centru obchodu a služeb 460 parkovacích míst. 

V území jsou navrženy dostatečné plochy zeleně a stromová zeleň. 

 

5.2.1.4.   Navrhovaná cena řešení 

Výměra území sloužícího bydlení a vybavenosti je 74 433 m2. Při průměrné ceně 
1000 - 1500  Kč/1 m2 je cena za pozemek  74, 433  -111, 649 mil. Kč a je tedy v dolní hranici 
v souladu s nabídkou, kde je za pozemek, demolice, výstavba infrastruktury a další činnosti 
navrhována částka 74, 5 mil. Kč. 

Takto navržená cena je tedy reálná a město by za ní získalo pozemek připravený pro 
další výstavbu. 

Vlastní náklady na výstavbu domu s pečovatelskou službou, domu pro seniory, 
bytové domy a centrum obchodu a služeb nejsou v nabídce uvedeny.  
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 Jednotlivé položky cenové nabídky jsou následující: 

Kalkulace cenové nabídky 

Demolice      46 000 000 Kč 

Úprava prostoru u „Popraviště“     1 000 000 Kč 

Infrastruktura (úprava a rekonstrukce horkovodu, kanalizace, vodovod, elektřina, 
plyn)       20 000 000 Kč 

Pozemek        7 500 000 Kč 

Celkem      74 500 000 Kč 

 

Cenová nabídka představuje pouze vlastní kupní cenu pozemku, přípravu pozemku 
pro výstavbu včetně rekonstrukce inženýrských sítí, úpravu prostoru u „Popraviště“ a 
demolice objektů. Hlavní část ceny tvoří náklady na demolice. Naproti tomu vlastní cena 
pozemku ve stavu v jakém se nachází v současnosti je jen 7, 5 mil. Kč a je tak velmi nízká, a 
to zejména oproti nákladům na demolice. V nich je ale obsaženo také odstranění případných 
ekologických zátěží, které mohou přípravu pozemku pro novou výstavbu komplikovat a 
podstatně prodražit. Z těchto důvodů je možno náklady na demolice pokládat za přiměřené. 

Cenová nabídka je tedy poměrně reálná a pro město přináší jednoduché řešení 
přípravy pozemku.  

 

5.2.1.5.  Závěr 

Navrhované řešení způsobu využití bývalých kasáren Jana Žižky v Táboře je jednou 
z možných variant, která využívá nabídky specializované skupiny. Podstatou je, že pozemek 
o rozloze 7, 4 ha by byl převeden na firmu, která by zajistila asanaci objektů a odstranění 
ekologických zátěží a vedle jeho přípravy pro výstavbu zajistila i vlastní výstavbu a to jak 
bydlení pro starší obyvatele, tak výstavbu bytů pro prodej zájemcům. 

Toto řešení je pro město výhodné tím, že přenechává organizaci využití území na 
podnikatelském subjektu a zároveň umožní městu realizovat výstavbu bydlení pro starší 
občany. 

Nabídka firmy manželů Třešňákových je ovšem jediná nabídka a město by mělo před 
přijetím rozhodnutí zvážit i vypsání výběrového řízení na využití areálu kasáren s tím, že by 
nabídky měly respektovat požadavek na výstavbu objektů pro bydlení a objektů pro obchod 
a služby. Přinejmenším by město mělo ověřit reference firmy a zkušenosti městských úřadů 
v Kolíně, Chebu a magistrátu v Teplicích. 

Předložená nabídka jediné firmy je spíše orientací jakým směrem by se využití areálu 
mohlo ubírat. 

Jako případová studie je ukázkou řešení asanace veškerého bývalého majetku 
Armády ČR, který byl převeden do vlastnictví města a následné využití pro potřeby jeho 
rozvoje.   
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5.3. VARIANTNÍ STUDIE VYUŽITÍ DUKELSKÝCH KASÁREN V OPAVĚ 

5.3.1. Úvod 

Případová studie, která se zabývá problematikou využití Dukelských kasáren v Opavě 
vznikla  z potřeby ukázat na způsoby možného využití bývalého majetku Armády ČR. Studie 
vznikla v předstihu, v dostatečné době před vlastním bezúplatným převodem kasáren na 
město. Dává tak první představu o tom, jak s tímto majetkem v blízké budoucnosti naložit. 

Specifika využití nepotřebného majetku Armády ČR jsou závislá na tom, kde se 
takový majetek nachází, zdali jde o plochy cvičišť ležící mimo zastavěné území nebo jde li o 
areály bývalých kasáren v zastavěném území měst. Kromě toho je využití dáno i termínem 
převodu majetku na nového vlastníka. Případové studie je účelné připravovat v dostatečném 
předstihu. 

Dukelská kasárna leží na okraji jádrového území města v čistě obytném území. Na 
jejich severovýchodní straně je drážní území nádraží Opava-západ, ze zbývajících stran jsou 
obklopena zástavbou tvořenou většinou rodinnými domky. Předností kasáren obecně je 
jejich vybavení technickými sítěmi a zpravidla dobrý stavebně technický stav, protože byla až 
do nedávné doby využívána armádou. 

Využití Dukelských kasáren nebylo předmětem návrhu územního plánu města Opavy, 
ten jejich plochu bez vnitřní diferenciace pouze přejímá jako vojenský areál. 

Proto se tato studie po nezbytné charakteristice celého areálu a jednotlivých objektů 
věnuje možnostem využití celého prostoru a to v několika variantách.   

 

5.3.2. Popis areálu 

Areál Dukelských kasáren se nachází v západním sektoru Opavy ve vzdálenosti cca 
1, 4 km od centra města. Zabírá území o rozloze 5,5 ha. Na severovýchodní straně je 
areál ohraničen terénním zlomem, za kterým leží nádraží Opava-západ. Na jihozápadní 
straně je za Vančurovou ulicí čtvrť rodinných domků, na jižní straně navazuje na 
městskou zástavbu bytových domů. Celá plocha, na které leží kasárna, má mírný sklon 
k jihozápadu. 

Vstupní areál je orientován k jihovýchodu a tvoří jej několik budov ve stylu obdobných 
vojenských objektů z počátku minulého století. Celá tato vstupní část je pojata velmi 
vznosně, včetně schodiště před vstupem ze Sokolovské ulice. V jihovýchodní části 
kasáren jsou třípodlažní budovy velitelství a ubytoven mužstva staré zhruba 100 let. Dále 
je zde nový blok jídelny. Budovy velitelství a ubytoven vytvářejí vnitřní prostor určený pro 
nástupy. Nevýhodou této části kasáren je to, že si zde armáda ponechává několik objektů 
včetně hlavního vstupního areálu. To sice poněkud ztěžuje organizaci celého prostoru, lze 
ale nalézt řešení, které i pro civilní sektor umožní používání hlavního vchodu ze 
Sokolovské ulice. 

Po obou stranách hlavního vstupního prostoru jsou umístěny objekty velitelství, 
z nichž zůstává jeden ve vlastnictví AČR. Kromě tohoto objektu zůstávají AČR i objekty 
bývalých vojenských ubytovacích budov mužstva a ošetřovny, tj. vedle objektu číslo 2 i 
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budovy číslo, 3, 9 a 8 a objekt trafostanice. Všechny tyto objekty jsou již v současnosti 
odděleny plotem, který je zatím provizoriem a časem bude nahrazen plotem trvalým. 
Z objektů ubytoven mužstva přejdou do vlastnictví města ve vstupním prostoru kromě 
zmíněného objektu číslo 1 i objekty číslo 4 a 5. Tím se vytvoří určitý centrální prostor 
jehož ztvárnění po doplnění zeleně bude vhodným vstupem do celého areálu. 

Ostatní objekty je možno rozčlenit do několika skupin: 

1. Kuchyňský a jídelní blok číslo 25 a 70 včetně hřiště na volejbal, případně tenis. 

2. Objekty učeben ve vstupní části (7, 11, 12, 13) 

3. Objekty skladů a správy areálu ve vstupní části (30, 31, 32, 33, 34, 10, 15, 6) 

4. Objekty skladů a garáží a garáží s učebnami v severozápadní části areálu 
(autopark a přilehlé objekty) 

5. Areál sportovního hřiště a objektů č. 18, 19 a 31. 

Toto členění vymezuje určité zóny, které jsou charakterizovány odlišným způsobem 
zástavby. Při úvahách o budoucím využití celého areálu jsou tyto zóny, pokud to bylo 
možné, zachovány. Jejich dělení by přinášelo určité problémy z hlediska územních vztahů 
v areálu. 

Technické vybavení celého areálu odpovídá dřívějším účelům. V naprosté většině 
objektů je zavedena voda, většina je zároveň vytápěna vlastními plynovými kotelnami. 
Temperována je i většina garáží, protože sloužily i výuce oprav mobilní vojenské techniky. 

Povrch ploch odpovídá dřívějšímu využívání a je tvořen asfaltem nebo dlažbou, 
většinou ve stavu, který by si vyžádal opravu nebo zcela nové povrchy. 

V celém areálu je celkem dostatečné zastoupení zeleně, a to zejména v jeho níže 
položené jihovýchodní části mezi hlavním vstupem a vjezdem do autoparku. 

Napojení na vodovod a kanalizaci je ze Sokolovské ulice, zásobování elektrickou 
energií je z vlastní trafostanice (objekt č. 36). Regulační stanice plynu je při křižovatce 
Sokolovské a Vančurovy ulice. Celý objekt má boční vjezd z Vančurovy ulice s vrátnicí. 
Tento vjezd sloužil dříve jako přístup do autoparku. Výhledově bude zachován jako vjezd 
do areálu pro automobily, a to jak do části sloužící potřebám města, tak do případného 
podnikatelského areálu.    

V rámci případové studie byly sestaveny pasporty jednotlivých objektů doplněné 
ilustrativní fotodokumentací. Je v nich uveden i stav objektů a námět na jejich využití.   

 

5.3.3. Varianty využití areálu Dukelských kasáren 

Představu o využití kasáren je potřebné vytvořit co nejdříve tak, aby při jejich 
převedení  do majetku města byla již rámcová představa o tom, jak se s celým areálem 
naloží. Při vytváření těchto představ je potřebné přihlédnout zejména k těmto skutečnostem: 

 

- město nemá nejlepší polohu ve vztahu k hranici s Polskem, významné silniční 
hraniční přechody leží v Bohumíně nebo v Krnově; 
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- Opavsko není dost kapitálově vybavené; 

- omezené požadavky na rozvojové plochy  a objekty (průzkum ve městě, školský a 
sociální odbor, magistrát, hospodářská komora). 

Z uvedených zjištění vyplývá, že není možné počítat s vybudováním většího 
podnikatelského areálu na území kasáren. Pro takové využití není ani vhodná poloha ve 
městě, vzhledem k sousedství s obytnou zónou. Rovněž vazby na nádraží Opava-západ 
nejsou výhodné, jak by vyplývalo z přímého sousedství. Mezi plochou kasáren a plochou 
nádraží je výškový rozdíl a to omezuje přímý kontakt. Přístup by musel být ulicí Husovou, 
Olomouckou, Dukelskou, Sokolovskou a Vančurovou a to jsou většinou ulice s velkou 
frekvencí. 

Kapitálové vybavení podnikatelské sféry v Opavě, podobně jako v jiných územích 
republiky, není natolik silné, aby zde umožnilo velké investice, zájem o využití některých 
objektů v areálu kasáren by měly spíše menší firmy. 

Z hlediska městských orgánů není rovněž větší zájem o využívání některých objektů. 
Kapacity školských zařízení jsou dostatečné a pro potřeby sociální péče by byly v areálu 
kasáren nutné velké investice. 

Podmínky pro využití tedy naznačují spíše nutnost rozdělení areálu na část, která by 
sloužila potřebám města a regionu a část, která by byla určena pro vytvoření podnikatelské 
zóny.  Z toho vyplývají i varianty budoucího využití. 

Náklady na realizaci jednotlivých variant je možné jen zhruba odhadnout. 
V současnosti nelze stanovit rozsah zásahů do jednotlivých budov a také odhadnout jejich 
stav. Není např. známo, v jakém stavu jsou trámové stropy v třípodlažních objektech a zdali 
nebude muset dojít k jejich výměně.Předpokládá se však jejich ponechání v současném 
stavu a provedení jen nezbytných oprav vyplývajících z případné změny vnitřních dispozic. 

 Jednotlivé varianty lze charakterizovat takto: 

 

5.3.3.1. Varianta 1 

Návrh této varianty je velmi radikální, protože navrhuje asanaci celého areálu a 
využití získané plochy pro výstavbu rodinných domků a bytových domů. Ve vstupní části je 
navrhován společenský dům s restaurací, v severovýchodní části areálu se předpokládá 
vytvoření malého areálu sportu a oddechu. Asanace všech objektů, tedy i historických budov 
velitelství a ubytoven mužstva a objektů kuchyňského a jídelního bloku, je extrémním 
řešením. Pro město by ale byla finančně nejméně náročná. 

Zeleň v areálu, zejména zeleň stromová, která odděluje areál od nádraží Opava-
západ by byla v maximální možné míře zachována. Došlo by k otevření celého areálu, a to i 
v důsledku maximálního omezení stávajícího oplocení. Byly by rovněž vytvořeny nové místní 
komunikace pro dopravní obsluhu území. 

Tato varianta předpokládá, že budoucí rozvoj by financovali jednotliví investoři. 

Celkové náklady na asanaci a případnou úpravu zařízení technických sítí by 
činily 45 mil. Kč. 
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Předpokládá se, že by na využití území pro bydlení, občanskou vybavenost a sport 
byla vypracována urbanistická studie, která by v maximální míře respektovala vedení 
technických sítí. 

Základní charakteristiky této varianty jsou patrné z grafické přílohy.    

 

5.3.3.2. Varianta 2 

Tato varianta je méně radikálním řešením, které předpokládá asanaci kasárenské 
části s výjimkou třípodlažních zděných objektů v jeho jihovýchodní části. Znamená to, že by 
byly ponechány vedle objektů ponechaných v užívání Armády ČR (objekty 2, 3, 8, 9) objekty 
1, 4, 5, 25 a 70. Ostatní objekty by byly asanovány. 

Využití ponechaných objektů by bylo následující: 

- objekt 1 - využití pro administrativní činnost související s krizovým evakuačním 
centrem a další administrativní činnost městských orgánů; 

- objekt 4 - využití pro potřeby školství a kultury; 

- objekt 5 -využití pro potřeby podpory podnikání, např. podpora vzniku 
podnikatelského inkubátoru, inovačního centra apod.; 

- objekty 25 a 70 - využití pro potřeby stravování pro osoby vázané na objekty 
v areálu včetně zařízení, jež vzniknou na asanovaných plochách (zaměstnanci, 
studenti); 

- objekt  6 by byl využit jako centrum hygieny. 

Uvedené objekty by bylo nutné upravit pro nové potřeby, tj. změnit jejich vnitřní 
dispozici, v případě potřeby, a rekonstruovat rozvody tak, aby odpovídaly novým potřebám. 

V objektech 1, 4, a 5, nebo jen v některém z nich, by mohlo vzniknout ubytování osob 
pro potřeby krizového evakuačního centra. Jeho rozsah by byl ale menší, než se původně 
zamýšlelo. 

Ostatní objekty v areálu budou odstraněny a na vzniklé ploše se předpokládá 
postupná výstavba objektů pro bydlení, vytvoření malé podnikatelské zóny a případně i 
objektů pro podnikání. 

Náklady na tuto variantu je možné odhadnout v následující výši: 

- rekonstrukce objektu 1 (velitelská budova)   15 mil. Kč 

- rekonstrukce objektu 4 (ubytovny mužstva)   25 mil. Kč 

- rekonstrukce objektu 5      10 mil. Kč 

- rekonstrukce objektu 6        5 mil. Kč 

- obnova zařízení objektů 25 a 70 a jejich úpravy  10 mil. Kč 

- asanace zbývající plochy kasáren, upravení povrchu  35 mil. Kč 

- úprava povrchů komunikací a prostranství   10 mil. Kč 

- úpravy a doplnění zeleně        2 mil. Kč. 
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Na asanovaných plochách v severozápadní části kasárenského areálu by se 
ponechalo území pro vybudování sportovního hřiště. 

Předpokládá se, že by se ve střední části areálu vytvořila obytná zóna rodinných 
domků, bytových domů a případně i domu pro seniory. 

Pro rozvoj podnikání by byla vytvořena v sousedství evakuačního krizového centra  
menší zóna nerušivé výroby a služeb.  

Rovněž se předpokládá, že by byly využity stávající kanalizační sítě a ostatní sítě 
technické infrastruktury. Náklady na jejich případné úpravy a rekonstrukce nelze 
v současnosti odhadnout. 

Kromě toho se předpokládá vytvoření úzkého zeleného pásu podél Vančurovy ulice.  

Vjezd do podnikatelského areálu z Vančurovy ulice by byl zachován, kromě toho by 
byly možné přístupy do podnikatelské zóny z navržené nové místní komunikace. 

Pro uspořádání asanovaného území, včetně malého sportovního areálu v jeho 
severozápadní části, by byla vypracována urbanistická studie.    

Celkové náklady na tuto variantu činí 112 mil. Kč. Náklady na vybudování 
podnikatelské zóny a náklady na výstavbu bytů nejsou do celkových nákladů zahrnuty. 

 

5.3.3.3. Varianta 3 

Tato varianta respektuje současné představy orgánů města, podle kterých se 
předpokládá maximální zachování objektů v areálu a vznik evakuačního krizového centra a 
podnikatelské zóny v severozápadní části areálu. 

V této variantě se předpokládá, že většina objektů by byla nadále využívána. 
Asanovány by byly pouze objekty, které jsou v havarijním stavu nebo nevyužitelné. 

Vytvoření evakuačního krizového centra je velmi naléhavé. Záměr je ovšem nutno 
koordinovat s představami na účelnost vybudování takového centra v Moravskoslezském 
kraji. Umístění v Opavě by bylo velmi výhodné a to jak vzhledem k poloze v těžišti kraje a 
dobré dostupnosti z ostatního území kraje, tak vzhledem k tomu, že území kasáren je 
vzhledem ke své poloze dobře dostupné z ostatního území kraje i za povodní. 

Velikost celého areálu jej ovšem předurčuje i k umístění dalších aktivit a využití 
objektů, např. pro Technické služby města jako detašované garáže. 

Pro evakuační krizové centrum by byly využity jak třípodlažní objekty při vstupu do 
kasáren, tak objekty kuchyňského a jídelního bloku a objekty skladů a garáží.  

Pro dočasné ubytování by byly využity zejména objekty ubytoven mužstva a případně 
i některé objekty učeben. Nabízí se i možnost ponechání některých objektů pro potřeby 
sociálního bydlení, případně bydlení pro neplatiče a osoby pohybující se na okraji 
společnosti. Takové objekty by ale bylo nutno udržet oddělené od evakuačního krizového 
centra i od podnikatelské zóny. Obdobné by to bylo i v případě umístění některého ze 
zařízení města nebo jeho části.   
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Využití objektů pro krizové evakuační centrum by bylo následující: 
• objekt 1 administrativní centrum 
• objekt 4 ubytovna 
• objekt 5 ubytovna 
• objekt 6 centrum hygieny 
• objekt 10 ošetřovna 
• objekty 25 a 70 stravovací centrum 
• objekt 7 ubytovna 
• objekt 11 ubytovna 
• objekt 12 provozní středisko krizového centra, sklady 

Pro technické služby nebo jiné potřeby města by byly využity tyto objekty: 
• objekt 13 administrativní centrum 
• objekt 29 navržen k asanaci 
• objekt 28  vrátnice 
• objekt 13 administrativa 
• objekty 14, 27, 26 garáže 
• objekt 38 údržbářské dílny 

Pro podnikatelskou zónu by byly využity tyto objekty: 
• objekt 15 vrátnice 
• objekt 24 asanace 
• objekt 16 asanace (možnost výstavby garážových boxů na uvolněné ploše) 
• objekt 17 garáže, případně opravna automobilů či jiné dílny 
• objekt 35 garáže, dopravní firma 
• objekt 39 garáže, dopravní firma, nerušivá výroba 
• objekt 20 garáže, případně dopravní firma, opravna automobilů, nerušivá výroba 

Vlastní uspořádání podnikatelské zóny není podrobně navrhováno, protože je závislé 
na záměrech podnikatelů.  

Pro sportovní a rekreační účely bude využito fotbalové hřiště po doplnění o atletickou 
dráhu a úpravu  následujících objektů: 

• objekt 18 posilovna a vstup do areálu (vrátnice) 
• objekt 19 klubovny, stolní tenis, šatny, občerstvení 
• nová klubovna 
• zbývající dva objekty pří severním okraji areálu budou asanovány. 

            Navrhované řešení má svoji přednost v tom, že redukuje neúnosně velký areál 
evakuačního a krizového centra na lépe vyhovující rozsah, a na takto vzniklé části areálu 
navrhuje areál technických služeb a sportovní areál. 

Navrhované uspořádání umožňuje oplocení jednotlivých areálů a jejich nezávislý 
provoz. Pro sportovní a rekreační areál by byl vytvořen nový vstup u objektu posilovny. 

Uspořádání je patrné i z přiloženého grafického schématu. 
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Náklady na realizaci takto navrhovaného způsobu využití území lze jen hrubě 
odhadnout a byly by následující: 

   

Krizové evakuační centrum:  
objekt 1 administrativní centrum, sklady     10, 0 mil. Kč 
objekt 4 ubytovna s místnostmi pro 10 – 15 osob   12, 0 mil. Kč 
objekt 5 ubytovna s místnostmi pro 10 – 15 osob   12, 0 mil. Kč 
objekt 6 centrum hygieny         3, 0 mil.Kč 
objekt 10 ošetřovna         7, 0 mil.Kč   
objekty 25 a 70 stravovací centrum     10, 0 mil. Kč  
objekt 7 ubytovna adaptovaná pro ubytování rodin s malými dětmi   8, 0 mil. Kč 
objekt 11 ubytovna adaptovaná pro ubytování rodin s malými dětmi   8, 0 mil. Kč 
objekt 12 provozní středisko krizového centra, sklady     2, 0 mil. Kč 
revitalizace hřiště u kuchyňského bloku       1, 0 mil. Kč  
úprava povrchů komunikací a prostranství      7, 0 mil. Kč 
oplocení           2, 0 mil. Kč 
Celkem         82, 0 mil. Kč 

 

Areál Technických služeb: 
objekt 13 administrativní centrum      3, 0 mil. Kč 
objekt 29 navržen k asanaci      0, 3 mil. Kč 
objekt 28  vrátnice        0, 5 mil Kč 
objekt 13 administrativa       2, 0 mil. Kč 
objekty 14, 27, 26 garáže       6, 0 mil. Kč 
objekt 38 údržbářské dílny (bývalé učebny)    4, 0 mil. Kč 
úprava povrchů komunikací a prostranství    2, 0 mil. Kč 
oplocení         4, 0 mil. Kč 
Celkem                  21, 8 mil. Kč 

 

Podnikatelská zóna (náklady soukromého sektoru) 
objekt 15 vrátnice        0,5 mil. Kč 
objekt 24 asanace        1,2 mil. Kč 
objekt 16 asanace (možnost výstavby garážových boxů na uvolněné ploše) 

asanace  1,5 mil. Kč 
garážové boxy 3, 0 mil. Kč 

objekt 17 garáže, případně opravna automobilů či jiné dílny  2, 0 mil. Kč 
objekt 35 garáže, dopravní firma      1, 0 mil. Kč 
objekt 39 garáže, dopravní firma, nerušivá výroba   2, 5 mil. Kč 
objekt 20 garáže, případně dopravní firma, opravna automobilů, nerušivá výroba 

1, 5 mil. Kč 
úprava povrchů komunikací a prostranství    5, 0 mil Kč 
oplocení         5, 0 mil. Kč 
Celkem                  23, 2 mil. Kč 
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Vybudování sportovně rekreačního areálu 
objekt 18 posilovna a vstup do areálu (vrátnice)    1, 0 mil. Kč 
objekt 19 klubovny, stolní tenis, šatny, občerstvení   2, 5 mil. Kč 
nová klubovna        4, 0 mil.Kč 
asanace dvou objektů pří severním okraji areálu   0, 2 mil. Kč  
obnova hřiště        2, 0 mil. Kč 
úprava povrchu prostranství, zeleň a parkové úpravy   1, 5 mil. Kč 
oplocení a nový vjezd z Vančurovy ulice     4, 5 mil. Kč 
Celkem                  15, 7 mil. Kč    

Celkové náklady na tuto variantu představují                142, 7 mil. Kč 

Skládají se z těchto částí: 
vybudování krizového evakuačního centra            82, 0 mil Kč 
úprava objektů a území pro potřeby TS nebo jiného orgánu města 

         21, 8 mil. Kč 
vytvoření podnikatelské zóny              23, 2 mil. Kč 
vybudování sportovně rekreačního areálu            15, 7 mil. Kč 

 

Náklady na finanční účast města Opavy by představovaly  119,5 mil. Kč. Město by 
ovšem mohlo požádat i o financování části nákladů z externích zdrojů.  

 

5.3.4. Vyhodnocení jednotlivých variant 

Navržené varianty využití areálu Dukelských kasáren vycházejí z předpokladu buď 
přestavby celého území nebo přestavby jen jeho částí. 

Varianta 1 je nejradikálnější, ponechává pouze objekty, které si ponechává Armáda 
ČR, a ostatní budovy včetně historických budov velitelství a ubytoven mužstva i novější 
objekty kuchyňského bloku a jídelny asanuje. Předpokládá se využití území pro výstavbu 
bytů, případně vybavenosti, sportu a rekreace. 

Varianta 2 ponechává historické budovy a kuchyňský a jídelní blok pro potřeby  
krizového evakuačního centra, ostatní budovy asanuje. Rovněž se zde předpokládá využití 
zbývajícího území pro výstavbu bytů, případně vybavenosti, sportu a rekreace. 

Varianta 3 vychází ze současných představ města a naprostou většinu objektů 
ponechává  a využívá je vedle krizového evakuačního centra pro vytvoření detašovaného 
areálu Technických služeb či jiné organizace města, podnikatelskou zónu a sportovní a 
rekreační areál. 

5.3.4.1. Porovnání variant 

Varianta 1 
Asanace celého areálu se jeví jako citelný zásah do organismu města. Zejména 

historické budovy kasáren jsou součástí architektonického a urbanistického prostředí Opavy, 
jejich likvidace by město citelně poškodila. Celý areál má navíc i značnou hodnotu a jeho 
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objekty jsou ve vyhovujícím stavu a lze je po úpravách pro potřeby nových vlastníků dále 
využívat. 

Pozemky pro tuto výstavbu, které by město získalo, by nemohlo prodat 
developerským organizacím, takže by zde mohla být realizována především komunální 
bytová výstavba a nikoli výstavba soukromých domů a bytů. To by zájem o stavební 
pozemky výrazně snížilo.  

Nákladné by bylo i zainvestování ploch či jejich obnova. Není vyloučeno, že 
vodovodní řády a kanalizační stoky na ploše, ale i další rozvody, by nemusely postačovat pro 
jinou výstavbu. 

Finanční náklad této varianty (náklad pouze na asanaci) představuje 45, 0 mil. Kč. 
Pro město je tak nejméně finančně náročná. 

 

Varianta 2 
Je k celému areálu podstatně šetrnější, protože využívá historické budovy při vstupu 

ze Sokolovské ulice i novější objekty v jejich sousedství, po nezbytné rekonstrukci, beze 
změn. Asanuje starší objekty skladů a garáží a celý autopark. Nepočítá se zřízením 
krizového evakuačního centra nebo jeho realizaci jen v omezeném rozsahu.  

Na místě asanovaného autoparku a skladů vzniknou rozvojové plochy pro výstavbu 
bytů, vybavenosti a sportovních a rekreačních zařízení.  

Rekonstrukcí objektů, které zůstanou zachovány, dojde k jejich zhodnocení. Objekty 
zůstanou v majetku města a budou pronajaty pro potřeby školství a podpory podnikání. 
Vznikne i velká stravovací kapacita pro případné zásobování firem v okolí, v případě zájmu. 

Varianta je oproti předchozí variantě finančně i organizačně náročnější. Finanční 
náklad na její realizaci představuje 112, 0 mil. Kč. 

 

Varianta 3 
Třetí varianta využívá areál kasáren bez větších změn. Umísťuje do nich krizové 

evakuační centrum a vzhledem k velikosti plochy navrhuje i umístění detašovaného 
pracoviště technických služeb nebo jiné městské organizace. Dále je zde navržena 
podnikatelská zóna a případně i centrum na podporu a rozvoj podnikání (podnikatelský 
inkubátor).  

Jednotlivé objekty a plochy lze vzájemně oddělit oplocením tak, aby se jejich činnost 
neprolínala. 

Určitou nevýhodou je ponechání výjezdu ze všech areálů do Vančurovy ulice. Přitom 
zde bude i poměrně velký provoz nákladních automobilů, protože charakter objektů s velkým 
zastoupením garáží a autoparkem přepokládá, že zde budou sídlit zejména dopravní firmy. 

Pokud zde bude výroba, měla by mít takový charakter, aby nerušila okolní obytnou 
zónu.   
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Krizové evakuační centrum je navrženo v dostatečně velkém rozsahu. Jje možné, že 
některou z historických budov by mohly využívat školy či sociální zařízení. Není vyloučena 
ani funkce sociálního bydlení. Tyto doplňkové funkce by využívaly objekty krizového 
evakuačního centra, které je i při omezení daném areálem Technických služeb stále 
dostatečně kapacitní. 

Náklady na tuto variantu jsou sice nejvyšší a představují částku  142, 7 mil. Kč, 
některé z položek se ovšem městu vrátí z pronájmů (podnikatelská zóna) nebo z úspory 
nákladů (areál Technických služeb). Vlastní náklady města by činily cca 119, 5 mil. Kč a jsou 
jen mírně vyšší oproti variantě 2. 

Ze všech uvedených důvodů lze variantu 3 považovat za nejvhodnější. 

5.3.5. Závěr 

Provedené hodnocení mělo jako hlavní cíl ukázat možný způsob využití Dukelských 
kasáren poté, co celý areál přejde do vlastnictví města. Cílem případové studie bylo naznačit 
městu možné způsoby využití a přednosti jednotlivých variant.  

Potvrdilo se, že záměr města na vybudování krizového evakuačního centra a malé 
podnikatelské zóny by bylo vhodné doplnit i o areál Technických služeb, případně jiné 
organizace, jejichž zřizovatelem je město. Také by bylo možné uvažovat v případě nezájmu 
města o rozšíření podnikatelské zóny. 

Ukázalo se, že navrhované řešení je pro město schůdné a že je reálné. Vytvoření 
krizového evakuačního centra je nutné zasadit do rámce potřeb celého Moravskoslezského 
kraje a předejít tak případným duplicitám a obtížnému financování ze strany města. Při 
shodě se záměry kraje by se pochopitelně podstatně zjednodušilo financování, zejména ve 
vztahu k rozpočtu města.  
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5.3.6. Přílohy 

Přílohy obsahují: 

- Schéma rozmístění jednotlivých objektů Dukelských kasáren Opava  

- Využití areálu Dukelských kasáren  Opava varianta 1 

- Využití areálu Dukelských kasáren  Opava varianta 2 

- Využití areálu Dukelských kasáren  Opava varianta 3 

- Pasporty jednotlivých objektů 

Pasporty jednotlivých objektů Dukelských kasáren v Opavě jsou uvedeny 
v příloze. 
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6. PŘÍPADOVÁ STUDIE – BÝVALÝ ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL 

6.1.  ÚVOD 
Na území Prahy je několik areálů bývalých velkých zahradnictví, která jsou buď zcela 

nevyužívána nebo zčásti využívána pro jiné účely.  

V současnosti, kdy je poptávka po čerstvé zelenině a květinách pěstovaných ve 
sklenících kryta dovozem nebo produkcí specializovaných firem mimo Prahu, nemá 
činnost těchto zařízení opodstatnění. Náklady na tuto produkci by vedly k tomu, že 
konečné ceny by byly vyšší, než ceny produkce z dovozu.  

Součástí velkých pražských zahradnictví byly vždy skleníky. Jejich konstrukce při 
absenci údržby podléhá velmi rychle devastaci a většinou jsou strženy. Zachována bývá 
jen část budov, které jsou různým způsobem a vždy jen částečně využívány. 

Bývalé zahradnictví ve Velké Chuchli je typickou ukázkou částečně využívaného 
areálu, a proto bylo sledováno jako typický příklad poněkud podrobněji v této případové 
studii.  

V případě tohoto zahradnictví je podobně jako v obdobném areálu v Radotíně jen 
otázkou času, kdy se zde začne budovat územním plánem navrhovaný rekreační areál 
pro vodní sporty, který bude mít zároveň funkci protipovodňové ochrany.  

Zahradnictví ve Velké Chuchli, které bylo již před sto lety vyhlášené (firma Valtr), 
slouží v současnosti různým účelům, původní funkci zahradnictví již nemá. Většina areálu 
je ve vlastnictví správcovské firmy, která plochy a objekty, které zde zůstaly, pronajímá. 
Plochy a objekty, které nejsou ve vlastnictví správcovské firmy, jsou ve velmi špatném 
stavu. Jedinou výjimkou jsou velmi dobře udržované obytné domy pro bývalé 
zaměstnance, které jsou ve vlastnictví Hl. m. Prahy. 

Vlastnické vztahy komplikují využití celého areálu. Nevýhodou je, že vzhledem 
k velikosti areálu je zde několik vlastníků, tj. stát, Hl. m. Praha, soukromá firma a několik 
fyzických osob. 

Změna situace může nastat až po vytvoření jasného a reálného záměru na budoucí 
využití tohoto území. V této případové studii je po vyhodnocení stavu celého areálu 
navrženo vybudování sportovně rekreačního areálu včetně jeho protipovodňové ochrany. 

 

6.2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 
 Areál bývalého zahradnictví Valtr je umístěn na jihozápadním okraji katastrálního 

území Velké Chuchle v nivě Vltavy. Na severozápadě je ohraničen Radotínskou ulicí, ze 
které do něj vedou dva vstupy. Radotínskou ulicí  a dále ulicemi Dostihovou nebo 
Přeštickou a ulicí Výpadovou je napojen na silnici I/4 Praha – Písek. Celý areál je 
v zátopovém území Vltavy, které zasahuje až k  Radotínské ulici a železniční trati. V těsné 
blízkosti za Radotínskou ulicí vede železniční trať Praha – Plzeň, ze které vede ze 
železniční stanice Radotín vlečka do areálu bývalé Prefy Radotín, která leží 
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v jihozápadním sousedství. Areál Prefy je v současnosti využíván jako distribuční sklad 
Staropramenu. 

V dřívější době byla v tomto území výrobní zóna. Vzhledem k poloze v zátopovém 
území Vltavy je v územním plánu Prahy navrženo využití ke sportovně rekreačním účelům 
a celé území náleží mezi významná rozvojová území. Na vznik rekreační zóny v tomto 
prostoru vyčlenila rada hlavního města Prahy částku 158 mil. Kč. Vodní plochy, které 
vzniknou mezi chuchelským závodištěm a Radotínem, budou mít rovněž funkci retenčních 
nádrží protipovodňové ochrany.  

Celá plocha nepatří mezi území s vysokou cenou pozemků. Podle cenové mapy a 
průměrných cen okolních pozemků lze cenu těchto pozemků stanovit na hodnotu kolem 
1000 Kč/m2. Je zde ovšem velmi kvalitní zemědělská půda vzhledem k dlouholetému 
zahradnickému obhospodařování pozemků.  

 

6.3. SOUČASNÝ STAV ÚZEMÍ 
Jak již bylo uvedeno, důvody pro provoz zahradnictví po r. 1989 zcela pominuly. V 

rámci změn ve využití území se nepředpokládá, že by se zde rozvíjely výrobní funkce. 
Areál zahradnictví se přestal využívat a objekty postupně chátraly. Využíván zůstal pouze 
panelový obytný dům pro bývalé zaměstnance, administrativní budova, trafostanice a 
několik dalších objektů.    

Skleníky byly postupně odstraněny, jejich konstrukce v havarijní stavu jsou zachovány 
jen v jihozápadní části areálu. 

Pro využití území i jeho stav mají rozhodující vliv  vlastnické vztahy. Ty části areálu 
zahradnictví, které jsou ve vlastnictví firmy Na Čtvrtích nebo hlavního města Prahy jsou 
určitým způsobem využívány. Části ve vlastnictví soukromých osob jsou ve zcela 
havarijním stavu. 

Současný stav vlastnických vztahů je následující: 

Firma Na Čtvrtích je většinovým vlastníkem areálu, vlastní 67,0 % výměry areálu. 
Patří ji jednak celý pozemek s výjimkou již zmíněných ploch skleníků v jihozápadní části 
zahradnictví a také většina stávajících nebo již zbouraných objektů, tj. bývalá kotelna, 
administrativní budova, dále dva vilové domy ve vstupní části, trafostanice, tři 
zdevastované ubytovny se sociálními zařízeními a sklady mezi skleníky  a několik dalších 
malých budov.  

Firma Na Čtvrtích se zabývá pronájmem kanceláří, výrobních a skladovacích prostor, 
zpevněných a nezpevněných ploch.  

Pozemkový fond ČR vlastní 3,0 % výměry. Je vlastníkem pozemků 
v severovýchodní části areálu v sousedství pozemků Turf klubu (Státní závodiště). 
V současnosti dochází k převodu těchto pozemků na jednu fyzickou osobu.  

Hlavní město Praha je vlastníkem  3,8 % výměry. Jedná se o 10 sekcí třípodlažního 
bytového domu, okolní plochy a přístupovou komunikaci z Radotínské ulice. V přízemí 
domů jsou garáže pro osobní automobily. Do areálu obytných domů byla vytvořena 
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v posledních letech samostatná vstupní komunikace, před garážemi je zpevněná 
parkovací plocha. V současnosti zde probíhá úprava majetkových vztahů, vypořádání 
vlastnictví pozemku pod jednou ze sekcí bytového domu.  

Soukromým vlastníkům patří pozemky a skleníky v jihozápadní části areálu, 
většinovým vlastníkem je zde jedna fyzická osoba. Vlastnictví prochází změnou, která 
povede ke zmenšení počtu vlastníků – fyzických osob.   

Vlastnické vztahy jsou patrné z následujících tabulek a z vyjádření vlastnických 
vztahů v grafické příloze. 

 

Vlastnictví pozemků: 
Vlastník Výměra v m 2 tj. % 
Hlavní město Praha     6 906     3, 0 
Pozemkový fond ČR     5 422     3, 8 
Na Čtvrtích, a.s. 120 907   67, 0 
Fyzické osoby   47 346   26, 2 
Celkem 180 581 100, 0 

 

Vlastnictví podle parcel z katastru nemovitostí: 
Číslo 
parcely 

Vlastník Druh, využití pozemku Plocha m2  

929/62 Pozemkový fond ČR ostatní plochy     1 015 
929/63         dtto skleník, pařeniště     1 307 
929/64         dtto        dtto     1 486 
929/65         dtto        dtto     1 614 
936/1 Na Čtvrtích, a.s. zahrada   71 060 
936/34       dtto zastavěná plocha a nádvoří        210 
936/33       dtto zastavěná ploch a nádvoří (kotelna)     1 272 
936/31       dtto skleník     8 201 
936/32       dtto skleník, pařeniště   10 575 
932       dtto zastavěná plocha  nádvoří        590 
935       dtto skleník, pařeniště     4 173 
931       dtto zastavěná plocha a nádvoří        166 
936/38       dtto                dtto          86 
936/29       dtto                dtto        396 
936/30       dtto                dtto        397 
936/26       dtto                dtto        166 
934       dtto     dtto (administrativní budova)     1 816  
936/27       dtto zastavěná plocha a nádvoří (ubytovna)        730 
936/28       dtto skleník, pařeniště   17 759 
936/6       dtto zahrada     3 310 
936/39 Hl.m.Praha zahrada (plocha pod bytovými domy)     6 518 
936/11      dtto zastavěné plochy a nádvoří (bytovka)          99 
936/16      dtto                 dtto          96 
936/19      dtto                 dtto          96 
936/25      dtto                 dtto          97 
936/35 2 fyzické osoby skleník, pařeniště     2 264 
936/36      dtto                 dtto        817 
936/37      dtto                 dtto        869 
937 3 fyzické osoby zahrada     7 899 
938/1 3 fyzické osoby zahrada     2 801 
939/1 1 fyzická osoba zahrada   22 710 
939/2 1 fyzická osoba zahrada     2 210 



114 

Číslo 
parcely 

Vlastník Druh, využití pozemku Plocha m2  

939/3 2 fyzické osoby zastavěné plochy a nádvoří – skleník     2 328 
939/4 1 fyzická osoba zahrada – skleník        158 
939/5 2 fyzické osoby zastavěná plocha a nádvoří – skleník     1 980 
938/2   3 fyzické osoby zahrada     3 310 
Celkem   180 581 

 

6.4. POPIS A VNITŘNÍ ORGANIZACE AREÁLU 
Hlavní vstup do areálu bývalého zahradnictví je z Radotínské ulice nestřeženým 

vjezdem. Za vjezdem je menší území se vzrostlou stromovou zelení. Je to pozůstatek 
z doby, kdy zde byla firma Valtr založena. Vstupní park měl navodit atmosféru vstupu do 
firmy s vazbou na přírodní prostředí a dodnes takovým dojmem působí, i když není dobře 
udržován.  

 

 

Za parkem jsou dva vilové objekty, zde bylo zřejmě i sídlo majitele a administrativa 
firmy. Kromě objektu malého obytného domu mezi bývalými skleníky je to jediné, co zde 
z původních objektů zahradnictví Valtr zbylo. Oba vilové domy jsou nevyužívány, byly 
však opraveny po povodni a byla v nich osazena plastová okna. 
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Za objekty vil je velká administrativní budova postavená v sedmdesátých letech. 

Vzhledem k tomu, že je novější je v dobrém stavebně technickém stavu. Má v ní sídlo 
kancelář vlastnické firmy Na Čtvrtích, a.s., autoopravna a truhlářství. Kolem budovy je 
velká asfaltová plocha a asfaltové obslužné komunikace. 
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Od administrativní budovy vede širší obslužná komunikace mezi skleníky. Při ní jsou 
umístěny tři stavební objekty. Je to jednak dvoupodlažní objekt, který dříve sloužil bydlení 
a dále dva přízemní objekty, které jsou zčásti zděné a zčásti lignátové. Po povodni v r. 
2002 nebyly tyto dva objekty opraveny a jsou v havarijním stavu a je nutné je asanovat. 

 

Areál skleníků se skládá ze dvou částí. V jihozápadní části jsou zbytky skleníků 
v soukromém vlastnictví. Zbyla z nich pouze kovová konstrukce a skleněná tříšť na zemi. 
Jejich stav je zcela havarijní a ve výhledu je bude nutné strhnout. 

 
Skleníky ve vlastnictví firmy Na Čtvrtích, a.s. byly již odstraněny, plochy ale nejsou 

využívány a jsou zarostlé plevelem. V menší části těchto ploch je provedena skrývka 
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zahradní zeminy, která je dále upravována firmou Zekom,s.r.o. a prodávána jako zahradní 
půda. 

Po některých objektech skleníků zůstaly základy, které je nutné ještě odstranit. 

 

V severní části areálu je vysoký objekt teplárny s vysokým komínem. Zařízení 
teplárny je nefunkční a v současnosti je nepotřebné a bylo by účelné objekt asanovat. 
Problémem jsou ale finanční náklady takového řešení, které není možné pokrýt z výnosů 
pronájmů objektů a ploch. Řešení pak může nastat až při přestavbě celého území po 
vykoupení areálu. 

 

 



118 

Kromě těchto budov je v areálu objekt zděné trafostanice a objekt ubytovny 
v havarijním stavu. Tento objekt je v těsné blízkosti obytného domu při místní komunikaci 
a působí v tomto prostoru velmi rušivě. Jeho nutná demolice by si vyžádala náklad do 1 
mil. Kč. 

 

Samostatnou záležitostí je bytový dům pro bývalé zaměstnance, který je ale ve 
vlastnictví Hlavního města Prahy. Jedná se o třípodlažní řadový panelový objekt 
s garážemi v přízemí. Objekt tvoří čtyři stavebně spojené dvojdomy se dvěma domy 
krajních sekcí. Před domem je asfaltová plocha sloužící parkování. Vzhledem k tomu, že 
domy neslouží již ubytování zaměstnanců a také vzhledem k vlastnickým vztahům bylo 
nově řešeno dopravní napojení na Radotínskou ulici místní komunikací s asfaltovým 
povrchem a jednostranným chodníkem se zámkovou dlažbou. Obytný objekt je od okolní 
zástavby oddělen zelení.  
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Potřebám dopravy uvnitř areálu slouží účelové komunikace. Jedná se o úzké silnice 
s asfaltovým povrchem nebo silnice z panelů. Pro původní potřeby zahradnictví plně 
vyhovovaly a mohou výhledově sloužit jak pro převážení skrývané zeminy, tak pro další 
asanaci areálu. Pro výhledové potřeby, po vzniku sportovního areálu, jejich využití 
nepřichází vůbec v úvahu. Zpevněné odstavné a manipulační plochy jsou jednak v okolí 
administrativní budovy, v okolí teplárny a v jižní části areálu. Kromě toho jsou menší 
manipulační plochy u jednotlivých objektů skleníků. 

 

 
Zásobování elektrickou energií slouží zděná trafostanice v blízkosti administrativní 

budovy. Její poloha na okraji celého areálu umožňuje, aby byla využita i ve výhledu, po 
přestavbě území. 

V současnosti využívané objekty, tj. administrativní budova a bytovky jsou vytápěny 
zemním plynem.  
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Stav zeleně je dobrý především ve vstupní části, kde je již zmíněný zbytek parkové 
úpravy a kvalitnější okrasné keře v okolí administrativní budovy.  Další stromová zeleň je 
mezi areálem a Radotínskou ulicí a odcloňuje tak účinně obytné domy od zatížení hlukem 
z dopravy. Na území výrobních ploch areálu zahradnictví je zeleň omezena jen na několik 
míst s výsadbou okrasných keřů. Stromová zeleň je omezena jen na místa podél 
oplocení. V nevyužívaných a zdevastovaných sklenících v jihozápadní části areálu se 
rozrůstá keřová náletová zeleň tvořená zejména černým bezem. 

Oplocení areálu zahradnictví je na celkem dobré úrovni, a to i v částech, kde sousedí 
s okolními zemědělskými plochami. Velmi dobrý je stav oplocení podél Radotínské ulice. 
Přesto je areál zcela volně přístupný, omezení vstupu je provedeno jen tabulkami se 
zákazem s upozorněním na soukromý majetek. Tato situace je nebezpečná vzhledem 
k tomu, že jsou zde některá nebezpečná místa, a to především uvnitř zdevastovaných 
objektů ubytoven, teplárny a provozních budov mezi skleníky.  

Současné využití areálu s výjimkou obytných domů je málo intenzivní a je 
prováděno prostřednictvím pronájmů a to výlučně jen těch částí, které jsou v majetku 
firmy Na Čtvrtích, a.s.. Pronájmy se omezují na administrativní budovu s autoopravnou a 
truhlářstvím a kancelářskými prostory. 

 

 Kromě této budovy jsou využity některé objekty v areálu teplárny. Na menší části 
území jednoho z bývalých skleníků je malá nezastřešená plocha sloužící jako sklad firmy 
zabývající se kladením podlah. Ostatní objekty, pokud zde ještě zbyly, jsou nevyužité.   
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Plochy ve vlastnictví fyzických osob jsou zcela nevyužité a ponechané průběžnému 
chátrání. Jejich využití by bylo možné jen po demolici konstrukcí vlastníků, což zřejmě 
přesahuje finanční možnosti vlastníků. Vlastníci počítají spíše s prodejem těchto ploch 
budoucím investorům. Bylo by ale účelné provést potřebné demolice a to třeba po 
vykoupení těchto pozemků hlavním městem Prahou.  

 

6.5. VÝHLEDOVÉ VYUŽITÍ AREÁLU 
Areál zahradnictví je typickým případem neprůmyslové deprimující zóny. Jeho 

specifikou je, že je částečně využíván a to nejen pro bydlení. Dalším specifikem jsou 
smíšené vlastnické vztahy soukromé firmy, fyzických osob, Hlavního města Prahy a státu. 
Z evidence vlastnických vztahů na katastrálním úřadu je patrné, že stále dochází 
k menším změnám vlastníků. Na jedné straně se snižuje počet vlastníků – fyzických osob 
uvnitř rodin vlastníků, na druhé straně ale Pozemkový fond vydává několik pozemků do 
vlastnictví soukromých osob. 

Postup při využití by měl být rozdělen do těchto částí: 

a) sjednocení majetku do vlastnictví Hlavního města Prahy výkupem pozemků 
v současném vlastnictví fyzických osob, tj. v okrajových částech jihozápadní a 
jižní části areálu a severovýchodní části areálu. Jedná se o plochu o rozloze   4,7    
ha; 



122 

b) demolice konstrukcí skleníků na tomto území a skrývka a prodej zbývající 
zahradní zeminy s využitím služeb firmy Zekom Praha, s.r.o., vykoupení majetku; 

c) odkoupení pozemků firmy Na Čtvrtích, a.s. a provedení demolic. Jedná se o 
území o rozloze 12, 1 ha a tedy podstatnou část celé plochy (67 % výměry); 

d) demolice nepotřebných objektů a odstranění případných ekologických zátěží, a to 
zejména v prostoru bývalé teplárny; 

e) rekonstrukce administrativní budovy a dvou vilových domů ve vstupní části areálu; 

f) uvedení celé plochy areálu do stavu, kdy jej bude možno nabídnout investorovi, tj. 
provést odstranění zbytků základů skleníků, základů jiných zařízení bývalé 
zahradnické výroby; 

g) upravit stávající místní komunikace podle potřeb projektové dokumentace na 
využití celého území jako sportovně rekreačního areálu.  

Návrh územního plánu výhledově uvádí areál zahradnictví a jeho okolí jako území bez 
specifikace funkční náplně. To znamená, že by zde mohlo pokračovat nežádoucí stávající 
využívání území. Vzhledem k blízkosti navrhované vodní plochy s rekreační funkcí se 
navrhuje, aby areál bývalého zahradnictví byl využit jako sportovní areál a pro tuto funkci 
zde byly provedeny příslušné úpravy. Jednalo by se především o tyto návrhy: 

1. Oplocení areálu a oddělení areálu bytovek. 

2. Vytvoření protipovodňové ochrany, tj. hráze navazující na Radotínskou ulici a 
násep železniční tratě. 

3. Doplnění zeleně a vytvoření ochranného zeleného pásu podél Radotínské ulice. 

4. Navržení sportovišť a dalších ploch pro využití volného času. 

5. Vybudování sítě místních komunikací a parkovišť (plochy parkovišť vyčlenit 
v předstihu jako plochy zařízení staveniště). 

6. Výstavba jednotlivých sportovišť. 

7. Rekonstrukce stávajících budov (administrativní budova a dva vilové domy v její 
blízkosti, trafostanice). 

 

6.6. NÁVRH ORGANIZACE ÚZEMÍ 
Pro využití území je možno navrhnout řadu variant. Návrh předpokládá, že území 

bude využito především pro sportovní účely a organizace bude zčásti přizpůsobena 
současným podmínkám včetně dvou vstupů do celého areálu. 

Dopravní řešení zachovává hlavní vstup z Radotínské ulice a to jak vstup do areálu 
zahradnictví, tak vstup do stávajících bytovek.  

Hlavní vstup je zachován v současném místě a je zde maximálně zachována i 
současná stromová zeleň. Hlavní přístupová komunikace směřuje, tak jako dosud, 
k administrativní budově. Na jedné straně jsou vjezdy na velké parkoviště, na druhé 
straně je v prostoru mezi vstupní komunikací a trafostanicí situováno dětské hřiště. 
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Komunikace dále pokračuje k administrativní budově, před kterou je další malé 
parkoviště pro návštěvníky administrativy a kluboven. Hlavní komunikace dále prochází 
až k východní hranici areálu s možností pokračování k areálu vodních sportů mimo plochu 
bývalého zahradnictví. Komunikace je dostatečně široká, aby umožňovala pohyb pěších a 
výhledově dopravu ke zmíněnému areálu. Je z ní přístup na fotbalový a atletický stadion, 
plochy pro tenis a volejbal a k univerzální hale – zimnímu stadionu. V této souvislosti lze 
ale doporučit, aby přístup k areálu vodních sportů byl řešen raději mimo areál bývalého 
zahradnictví. 

Vedlejší vstup je vytvořen rozšířením přístupové místní komunikace ke stávajícím 
bytovkám, které budou ponechány i ve výhledu. Tyto bytovky jsou i nadále obsluhovány 
z této rozšířené komunikace. Ve vstupní části je navržena plocha s parkovou úpravou, 
která by sloužila jak návštěvníkům, tak obyvatelům bytovek. Vedle přístupové komunikace 
jsou navrženy dvě kryté sportovní haly a východně druhé parkoviště sloužící jak 
návštěvníkům krytých sportovních hal, tak návštěvníkům aquaparku. Umístění parkoviště 
v této poloze, dále od vjezdu, vychází z předpokladu, že počet návštěvníků aquaparku 
bude vyšší než počet návštěvníků sportovních hal. 

Obě hlavní komunikační osy jsou propojeny  komunikací vedoucí mezi administrativní 
budovou, restaurací, původními bytovými domy a fotbalovým a atletickým stadionem. 
Komunikačně je obsloužena i trafostanice pro potřeby údržby. 

Navržená parkoviště mají kapacitu 800 osobních automobilů a vzhledem k tomu, že 
se v areálu nepředpokládá pořádání velkých sportovních akcí, jsou dostačující pro běžné 
využívání areálu. V případě potřeby mohou sloužit i návštěvníkům chuchelského 
dostihového areálu, případně návštěvníci sportovního areálu by mohli, v případě potřeb, 
využívat parkovací plochu u závodiště.  

Sportovní zařízení jsou navržena s ohledem na chybějící zařízení ve vybavenosti 
hlavního města Prahy. Z největších a investičně nejnáročnějších zařízení je aquapark a 
fotbalový a atletický stadion. Zatímco o účelnosti fotbalového a atletického stadionu 
s menšími krytými tribunami je možno diskutovat, navrhovaný aquapark by byl první v 
Praze a jeho výstavba se jeví jako velmi potřebná. V případě potřeby by bylo možno 
vybudovat jen fotbalový stadion s atletickou dráhou bez tribun. 

Dvě sportovní haly u jižního vstupu by sloužily zejména pro tenis, volejbal, bowling a 
squash a případně další sporty. Jednalo by se o jednoduché stavby s malými galeriemi 
pro menší počet diváků a nebyly by současně určeny pro pořádání větších sportovních 
akcí.     

Univerzální sportovní hala by sloužila jako krytá ledová plocha a rovněž pro pořádání 
jiných akcí, včetně sálových sportů a kulturních představení. Byla by vybavena i tribunami 
pro menší počet návštěvníků (do 2 tis).  

Plochy tenisových a volejbalových kurtů by byly nekryté, k použití mimo zimní sezónu. 
Pro potřeby návštěvníků by sloužily klubovny začleněné do objektu univerzální haly. 

Celý areál by byl doplněn objektem restaurace. Pro administrativní činnost spojenou 
s využíváním areálu by byla využita stávající administrativní budova po nezbytných 
úpravách. 
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S vytvořením větších ubytovacích kapacit se nepočítá. Pro potřeby ubytování 
menšího počtu návštěvníků by bylo možné vybudovat hotelové pokoje v případných 
patrech nad restaurací nebo v upravené administrativní budově, případně ve dvou 
zachovaných vilových domech při hlavním vstupu do areálu. V případě záměru na 
vytvoření větších kapacit pro ubytování se nabízí možnost výstavby hotelu místo jedné 
z krytých sportovních hal. 

Navrhované uspořádání sportovně rekreačního areálu je patrné z připojeného 
schématu návrhu využití území v příloze.   

 

6.7. ZÁVĚRY 
Případová studie využití areálu bývalého zahradnictví Valtr ve Velké Chuchli je 

komplexním návrhem na využití velké rozvojové plochy o výměře 18 ha pro účely 
rekreace a sportu. Celý areál leží v zátopovém území Vltavy a proto je podél jeho hranic 
navržena i protipovodňová hráz. 

Návrh vychází z potřeby využití v současné době zdevastovaného území. 
Předpokládá, že po využití zahradní půdy firmou ZEKOM bude celý areál vykoupen od 
vlastníků, tj. firmy Na Čtvrtích, a.s., a dále od soukromých vlastníků – fyzických osob. 
Předpokládá se, že do projektu vloží své pozemkové vlastnictví Hl. m. Praha a zbývající 
pozemky budou získány převodem od Pozemkového fondu ČR. 

Navrhované využití souborem sportovišť krytých i otevřených je jednou z ukázek 
možností využití velké součásti rozvojového území a vytvoření sportovišť, které buď 
v Praze chybí (aquapark) nebo je jich nedostatek. 

Hlavním cílem případové studie je poskytnout podklad pro diskusi o využití celého 
území bývalého zahradnictví.     
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6.8. PŘÍLOHA 
- Schéma vlastnických vztahů 

- Schéma návrhu využití území 
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7. FINANCOVÁNÍ REGENERACE DEPRIMUJÍCÍCH ZÓN V ČESKÉ 
REPUBLICE 
 

 

Potřebné finanční zdroje na regeneraci deprimujících zón v České republice se odhadují 
podle šetření agentury CzechInvest zhruba na 100 miliard Kč a doba realizace se 
předpokládá v horizontu 20 let. 

 

7.1. OBDOBÍ DO KONCE ROKU 2003 
 

Do konce roku 2003 čerpala Česká republika finanční prostředky z Evropské unie 
v rámci předvstupních fondů. V rámci programu Phare byly např. realizovány studie na 
regeneraci Vítkovických železáren. Neprůmyslovým deprimujícím zónám byla věnována 
minimální pozornost.  

7.2. OBDOBÍ LET 2004 AŽ 2006 
Po vstupu České republiky do Evropské unie se otevřela možnost čerpání ze 

strukturálních fondů a z kohezního fondu. V letech 2004 až 2006, tedy ve zkráceném období 
čerpání evropských prostředků, fungovaly čtyři operační programy, jeden společný regionální 
program a jeden jednotný programový dokument. 

 

Pro regeneraci deprimujících zón se stal nejvýznamnějším Operační program Průmysl a 
podnikání pod gescí Ministerstva průmyslu a obchodu, který obsahoval program Reality, 
jehož jedna část byla zaměřena na projekty regenerace průmyslových zón a objektů. 
Z národních programů byly pro regenerace využívány Program na podporu rozvoje 
průmyslových zón Ministerstva průmyslu a obchodu a také některé programy Ministerstva 
pro místní rozvoj. 

 

Právě díky programům Ministerstva pro místní rozvoj začalo v roce 2004 docházet 
k odklonu od zažité teorie, že deprimující zóny jsou pouze opuštěné průmyslové areály a 
objekty, ale objevily se nástroje umožňující také revitalizaci jiných typů deprimujících zón. 
Tyto nástroje však nehovořily přímo o deprimujících zónách, ale využívaly zástupnou 
terminologii. 

Jedním z nejdůležitějších nástrojů byl v roce 2004 vyhlášený Program podpory rozvoje 
území výrazně postižených redukcí nebo zánikem vojenských posádek, který se členil do tří 
podprogramů: 

1. Infrastruktura a rekonstrukce, 

2. Aktualizace územně plánovacích dokumentů obcí 
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3. Rekonstrukce bývalých vojenských objektů pro účely nájemního bydlení 

Tento program, kde příjemcem dotací byly obce, který měl být dlouhodobý, nebyl však již 
v roce 2005 opětovně vyhlášen. Vedle nedostatku finančních prostředků ze strany státního 
rozpočtu, to bylo především z důvodu nepochopení určující definice deprimující zóny 
neprůmyslového typu (Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití 
článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis) . Podpora byla označena jako 
nedovolená z pohledu komunitárního práva a z iniciativy české strany byla zrušena. 

7.3. OBDOBÍ OD ROKU 2007 

7.3.1. Finanční prostředky Evropské unie 

Národní strategický rámec vymezuje základní strategii a prioritní oblasti, které budou 
v České republice financovány z fondů Evropské unie v programovacím období 2007 – 2013. 
Prostřednictvím operačních programů, které z něj vycházejí, může česká republika získat 
v horizontu sedmi let cca 26,691 miliard EUR ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti. 

Česká republika předpokládá pro programovací období 2007 až 2013 celkem 24 
operačních programů: 

• 15 operačních programů pod cílem „Konvergence“, které se týkají území celého  
státu mimo Prahy (7 regionálních a 8 sektorových programů), 

• 2 operační programy pod cílem „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 
(jsou určeny pro Prahu), 

• 7 operačních programů „Evropská územní spolupráce“ – pět pro přeshraniční 
spolupráci a dva pro spolupráci s jinými členskými státy Evropské unie – operační 
program Nadnárodní a operační program Meziregionální. 

Některé z těchto programů jsou přímo zaměřené na regeneraci deprimujících zón a 
některé z nich bude možno využít v tom případě, že bude existovat možnost upřednostnit 
deprimující zónu před novou výstavbou. 

Z pohledu možností financování regenerace deprimujících zón mají největší význam 
následující programy: 

1. OP Podnikání a inovace – tento program obsahuje řadu programů podpory. 
Regenerace deprimujících zón se týká zejména program Nemovitosti. Má za cíl kromě 
rozvoje podnikatelských nemovitostí a infrastruktury také regenerace deprimujících zón pro 
podnikání. Regeneraci deprimujících zón bude tento program upřednostňovat před 
výstavbou nových nemovitostí. Alokace zdrojů pro období 2007 – 2013 činí 3,041 mld. EUR. 
Řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Agentura CzechInvest předpokládá, 
že v případě projektu regenerace zóny nebo objektu typu brownfields by dotace mohla 
dosáhnout až 100 % uznatelných nákladů, ovšem za předpokladu ztrátovosti celého 
projektu. Žadateli bude hrazena potenciální ztráta vznikající realizací projektu, počítaná 
způsobem nákladové mezery.  

 

2. OP Životní prostředí – tento program, kde celková alokace zdrojů činí 4,917 mld. EUR 
je využitelný zejména pro odstraňování ekologických škod (tedy max. 50 % všech 
existujících deprimujících zón) a v menší míře i pro regeneraci deprimujících zón bez dalšího 
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rozvoje (transformací na zelené plochy). Odhadovaná alokace zdrojů určených na podporu 
odstraňování starých ekologických zátěží je 776 mil. EUR a pro podporu regenerace 
urbanizované krajiny 518 mil. EUR. Řídícím orgánem je Ministerstvo životního prostředí. 

 

3. Integrovaný OP, kde alokace zdrojů činí celkem 1,553 mld. EUR není přímo určen na 
regenerace deprimujících zón. Projekty však bude možno realizovat pokud bude v budoucnu 
deprimující zóna sloužit pro rozvoj cestovního ruchu (alokace zdrojů cca 776 mil. eur), dále 
pro aktivizaci kulturních zdrojů (alokace zdrojů cca 264 mil. EUR) nebo pro revitalizaci 
panelových sídlišť (476 mil. EUR). Řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj. 

 

4. OP Rozvoje venkova – zde bude existovat možnost využití dotací v následujících 
programech: 

 
a) Program Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví (alokace zdrojů 748 

mil. eur), 
b) Program Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství 

venkova (alokace zdrojů 565,7 mil. eur), 
c) Program Leader (alokace zdrojů cca 156,6 mil. eur). 

 

5. Regionální OP je zaměřen na rozvoj měst, podnikání, venkova a cestovního ruchu. 
Jednotlivé oblasti podpory umožňují regeneraci a obnovu stávajících nevyužitých nemovitostí 
a ploch. Alokace zdrojů celkem je 4,659 EUR, pro jednotlivé dílčí ROP je tedy cca 666 mil. 
EUR, přičemž nejvíce finančních prostředků směřuje do regionů s největším výskytem 
deprimujících zón, tedy Severozápad a Moravskoslezsko. Řídícím orgánem jsou regiony 
soudržnosti NUTS-2. 

 

Čerpání finančních prostředků Evropské unie bude však záviset nejen na disponibilních 
prostředcích veřejné podpory, ale ve značné míře také i na vyřešení majetkoprávních vztahů 
k jednotlivým deprimujícím zónám a možnostech dofinancování. Obecně lze říci, že čím 
bude vyšší podíl nevratné dotace jednotlivým subjektům, tím vyšší bude i vůle a ochota řešit 
danou problematiku. 

 

7.3.2. Finanční prostředky státního rozpočtu a státních fondů 

 

V roce 2007 vyhlásilo jako každoročně Ministerstvo pro místní rozvoj vedle okruhu 
několika nástrojů podpory bydlení také dotační programy Státní podpory regionálního 
rozvoje. Celkový objem finančních prostředků je pro účely regionálního rozvoj limitován 815 
mil. Kč a příjemci mohou být obce, města a podnikatelské subjekty. Počet programů dosáhl 
celkem šesti a většina z nich je zacílena pouze pro hospodářsky slabé a strukturálně 
postižené regiony.  
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Pro regeneraci deprimujících zón na celém území České republiky však může být využit 
dotační titul Program podpory úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití, kde 
dotace může dosáhnou až 100 % skutečně vynaložených nákladů. 

Jedním z podtitulů je Podpora obnovy a výstavby technické infrastruktury v bývalých 
vojenských újezdech, kde cílem je podpořit úpravy budov a ploch k novému využití pro 
poskytování služeb ve veřejném zájmu nebo k dalšímu podnikatelskému využití. V tomto 
případě může dotace dosáhnout až 75 % skutečně vynaložených nákladů. Druhým 
z podtitulů je Podpora pořízení územně plánovací dokumentace nebo aktualizace 
rozpracované územně plánovací dokumentace. V tomto případě může dotace dosáhnout až 
100 % skutečně vynaložených nákladů. 

Teoreticky lze využít i v oblasti regenerace deprimujících zón také finanční prostředky 
určené pro rozvoj bydlení. Jedná se o oblast rekonstrukce starých průmyslových objektů, 
kasáren, rekonstrukce bývalých objektů určených k bydlení (vyjmutých z bytového fondu) a 
zemědělských objektů a jejich přestavby na byty. Vzhledem k podmínkám, které stanovují 
jednotlivé formy státní podpory, se jedná spíše o možnost teoretickou, kde ekonomický 
přínos realizace je diskutabilní. 

7.3.3. PPP a regenerace deprimujících zón 

Public Private Partnerships, tedy model dlouhodobé systémové spolupráce veřejného a 
soukromého sektoru při zajišťování především veřejné služby, je v oblasti regenerace 
neprůmyslových deprimujících zón vzhledem k jejich specifičnosti na území České republiky 
doposud zcela nevyužíván. Vzhledem ke složitosti a nákladnosti celého projektu tuto metodu 
lze doporučit pouze v případě rozsáhlých areálů armádních a dopravních deprimujících zón.  
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8. METODICKÉ PŘÍSTUPY K ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY 
DEPRIMUJÍCÍCH ZÓN SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA ZÓNY 
NEPRŮMYSLOVÉ 
Lze konstatovat, že proces regenerace deprimujících zón je složitý, multidisciplinární a 

komunikačně náročný proces s širokým meziresortním přesahem a vysokou mírou rizika. 
Proces regenerace deprimujících zón není všeobecně možný bez vysokého podílu veřejné 
podpory. 

S drobnými výjimkami je regenerace deprimujících zón vždy záležitostí místní správy 
(obcí a regionů) a proto je i v jejím zájmu, aby byl již při počátečním přístupu zvolen užší 
preferovaný úhel pohledu, tedy stanovit v jakém kontextu je nutno vnímat a řešit danou 
problematiku. 

Stanovení preferovaných prioritních úhlů pohledu je široké a lze doporučit zaměření se 
na následující, které v konečném důsledku ve větší míře kopírují cíle Národního 
strategického referenčního rámce pro programové období 2007 až 2013  : 

 
- zlepšení obytného prostředí (tedy i kvality života), 
- snížení sociálního rizika, 
- zvýšení regionální konkurenceschopnosti, tedy také snížit nezaměstnanost, 
- podpora trvale udržitelného rozvoj, 
- rozšíření možnosti využití území z ekonomického pohledu, 
- odstranění ekologické zátěže 
- ochrana kulturního dědictví. 
-  

Cílem by mělo být připravit projekty, které by bez problému mohly být úspěšné při 
získávání finančních prostředků z fondů Evropské unie a národních programů. Plošně 
nejvýznamnější deprimující zóny by měly být připraveny i v případě uplatnění projektů PPP.  

I přes skutečnost, že při řešení problematiky regenerace deprimujících zón je ve většině 
případů rozhodující prvek regionální potřebnosti a nelze direktivně stanovovat budoucí 
využití zóny (nejedná se o statický a lineární prvek), je nesmírně důležité stanovit si 
algoritmus procesu řešení, který by až na drobné obměny mohl být jednotný. Jeden 
z možných přístupů je následující: 

 
1. definice deprimující zóny 
2. definice záměru regenerace 
3. definice cíle regenerace 
4. definice procesu regenerace 
5. definice rizik 
6. definice využitých mechanismů regenerace 
7. definice účastníků 
8. definice forem zapojení veřejnosti. 

 

 

Podle záměru na regeneraci lze uplatnit členění do 4 segmentů: 
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1. sociální segment – cílem je ozdravění území. V tomto případě musí být uplatněna 

maximální shoda mezi obcí, občany a dalšími složkami. Ekonomický přínos a vliv trhu 
je minimální, 

2. ekologický segment – cílem je prostá regenerace, především odstranění 
ekologických zátěží a nevyužívaných budov. Ekonomický přínos není, trh tuto otázku 
nevyřeší, 

3. tržní segment – cílem je ekonomická maximalizace. Markantní je ekonomický přínos 
a vliv trhu. Tento záměr je možno realizovat pouze v případě lokalit vyskytujících se 
v dobře umístěných lokalitách. Předpokladem je celkový ekonomický růst a zájem 
partnerů. 

4. programový segment – využití forem veřejné podpory a veřejného zájmu.  

 

Z pohledu stanovení cílového typu regenerované deprimující zóny lze charakterizovat 
následující segmenty možného využití (aktivity): 

 
1. průmyslové areály a sklady 
2. komerční objekty a areály – kanceláře, obchod 
3. bydlení – byty 
4. zdravotnictví a sociální služby – nemocnice, polikliniky, domy s pečovatelskou 

službou, 
5. smíšené aktivity – bydlení, obchod, kanceláře 
6. rekreace, sport a volný čas – golfová hřiště (např. bývalé skládky), zábavní a 

sportovní centra. 

 

V případě využití mimořádně kontaminovaných ploch, kde možnost regenerace je 
minimální, je situace složitější – jako reálné se ukazuje tvorba prostor s parkovými úpravami. 

 

Obecné zkušenosti z procesu podpory a realizace regenerace deprimujících zón 

 
1. S výjimkou významných akcí podporovaných státem za účelem vytváření investičních 

zón (TRIANGLE apod.) patří k hlavním činitelům procesu prevence vzniku a 
regenerace deprimujících zón ti, kterých se tyto přímo dotýkají – obce a regiony. 
Obce a regiony jsou také možnými příjemci finančních prostředků veřejné podpory. 
Obce a regiony jsou stimulačním článkem řešení této problematiky – bez obecného 
zájmu se problém prohlubuje, 

2. Řešení problematiky deprimujících zón je komplexní a multidisciplinární činností. 
Problematika musí být řešena integrálně, nelze se problémem po jeho dílčím 
vyřešení přestat zajímat, 

3. Příprava projektů regenerace je náročná jak finančně, tak časově. 
4. Při přípravě projektů regenerace je nezbytně nutná participace bydlícího obyvatelstva 

a zapojení místní podnikatelské sféry, 
5. Do procesu regenerace je nutné zapojení široké škály partnerů (profesionální 

poradenské agentury, developeři, vlastníci, regulátoři, dodavatelé technologií, 
architekti, stavebnici atd.), 

6. Obec, regionální samospráva musí vystupovat jako zprostředkovatel, nikoliv jako 
vykonavatel. Typický proces regenerace deprimující zóny zahrnuje z pohledu jejího 
plánování řadu činností: 
- právní zajištění, 
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- urbanismus, 
- technologii, 
- finančnictví, 
- stavebnictví, 
- architekturu, 
- ochranu životního prostředí, 
- plánování 

      a konečně také finální využití. 
7. Projekt regenerace musí obsahovat vyhodnocení ekonomie využití území. Je 

nezbytně nutné vyhodnotit budoucí trendy, především z pohledu realitního trhu, 
8. Bez vstřícného přístupu ze strany orgánů veřejné správy, majitelů lokalit, podpory 

veřejnosti a tedy vstřícného vztahu mezi všemi účastníky nelze úspěšně řešit 
problematiku regenerace jakéhokoliv typu deprimující zóny, 

9. Jednou z možností zintenzivnění procesu regenerace deprimujících zón je zpřísnění 
podmínek možností vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu ve prospěch 
tzv. greenfields. 

 

Z pohledu veřejné správy, resp. místní samosprávy by regenerace deprimujících zón 
měla probíhat podle následujících procesních kroků, z nichž musí být ( a v současnosti již 
jsou) řešeny na národní bázi: 

 

Krok 1 – Iniciace zájmu 

 
a) národní strategie regenerace deprimujících zón, 
b) příprava schémat veřejné podpory (včetně zdrojů EU), 
c) pilotní projekty, 
d) konference, 
e) informační a mediální kampaň, 

 

Krok 2 – Identifikace 

 
a) vyhledávací studie, 
b) audit, 
c) kategorizace, 
d) problémové mapy a regionální profil, 
e) kapacita 

 

Krok 3 – Plánování 

 
a) územně plánovací dokumentace, 
b) plány územního rozvoje a integrované plány měst 

 

Krok 4 – Rámcové vyhodnocení proveditelnosti  
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Krok 5 – Studie proveditelnosti 

 

Krok 5 – Realizace 

 
a) koordinace, 
b) odborná příprava, 
c) expertní a technický dohled, 
d) vyhodnocení nástrojů veřejné podpory (legislativa a finance), 
e) manažering, 
f) marketing 

 

Krok 6 – Monitoring 

 

Výše uvedený přehled je nastíněním jednoho z možných přístupů k problematice 
regenerace deprimujících zón v České republice. Je však logické, že nepředstavuje 
absolutní výčet možných nástrojů a je jasné, že v řadě případů jej bude nutno výrazně 
rozšířit. 

Dynamika procesu regenerace deprimujících zón v příštím období bude v České 
republice odvislá od rychlosti tvorby odpovídajících legislativních nástrojů, které by v souladu 
s trendem trvale udržitelného rozvoje regenerační procesy stimulovaly od objemu finančních 
prostředků veřejné podpory a od předpokládaného zvýšení role trhu nemovitostí, který je (po 
vyřešení problému překlenutí nákladové mezery) mimořádně účinným nástrojem pro 
regeneraci deprimujících zón. 
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9. ZÁVĚREČNÉ DOPORUČENÍ 
Nejprve je nutné soustředit se na přípravu strategií a projektů regenerace 

deprimujících zón s využitím strukturálních fondů. Ve francouzských regionech to byly právě 
strukturální fondy, které se o zahájení regenerací nejvíce zasloužily. Strategie a programy 
regenerace musí mít dobrý ekonomický základ. Ve většině postižených krajů není silná 
poptávka po velkém množství regenerovaných ploch, což by měly obce, na jejichž území se 
deprimující zóny nacházejí, zohlednit v územních plánech a programech rozvoje. Další 
naléhavou podmínkou regenerací je vyřešení vlastnických vztahů. Bylo by vhodné hledat 
smluvní řešení, umožňující rychlejší průběh regenerace deprimujících zón. Osvědčenou 
metodou je správa pozemků rozvojovými agenturami či bankami.  

Je nutné připravit systémové nástroje ekonomické a právní, které by řešení 
deprimujících zón podpořily. Jedná se o fiskální nástroje, z nichž je vhodnější volit nástroje, 
které regeneraci budou iniciovat. Regenerace mohou podpořit i nové nástroje, které 
umožňuje nový Stavební zákon, tedy plánovací smlouva a dohoda o parcelaci.  

V delším časovém horizontu doporučujeme věnovat pozornost ekonomii území, 
integrovat cíle ekonomického rozvoje a územního plánování a v neposlední řadě se věnovat 
otázkám veřejné pozemkové politiky, ať už na úrovni obcí nebo krajů. Regenerace 
deprimujících zón nejsou pouze záležitostí několika příštích let a začínají se stávat dalším 
nástrojem územního rozvoje. Je nutné přizpůsobit právní předpisy a praxe územního 
plánování a rozvoje těmto úkolům. Používané nástroje proto mají za úkol, aby nové využití 
v současné době nevyužívaných budov i ploch mělo charakter trvale udržitelného rozvoje. 
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