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Tato prezentace byla podpořena z programu OMEGA, realizovaných Technologickou agenturou ČR (TAČR), a to v rámci
projektu Nové metody zefektivnění regenerace brownfields umožňující optimalizaci rozhodovacích procesů.
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Úvod
• Problematice výzkumu brownfieldů jsem se věnoval a dosud
věnuji v rámci několika mezinárodních a národních výzkumných
projektů:
2017-2019 – Geografie recyklování urbánního prostoru (GAČR, 17-26934S)
 2015-2018 Integrated Spatial Planning, Land Use and Soil Management Research
Action (INSPIRATION), (Horizon 2020, grant číslo 681256) – koordinace aktivit pro ČR
http://www.inspiration-h2020.eu/page/ceska-republika
 2014-2015 Nové metody zefektivnění regenerace brownfields umožňující
optimalizaci rozhodovacích procesů (TAČR-Omega, TD020259), řešitel
 2011 -2014 Tailored Improvement of Brownfield Regeneration in Europe (TIMBRE,
projekt 7. RP EU, WP3 leader - Success metrics and prioritisation tool a pro území
ČR, http://www.timbre-project.eu/)
 2009 -2011 Osud české postindustriální krajiny (IAA300860903)


Úvod
• V rámci prezentace se pokusím zamyslet nad tím, jakým
způsobem se v EU a v ČR přistupuje k brownfields – tedy k
nedostatečně využívaným a zanedbaným nemovitostem
(pozemkům, objektům, areálům) s možným výskytem
kontaminace,
• Na konci prezentace uvádím pár tipů pro aktéry, kteří uvažují o
regeneraci nedostatečně využívané a zanedbané nemovitosti
(vycházím zde z vlastní zkušenosti s funkcí člena výboru SVJ při
regeneraci zanedbaného bytového domu)

Vybrané poznatky z výzkumů v EU
• V rámci výzkumů EU je kladen důraz na to, aby výsledky byly
využitelné v rámci celé EU a ideálně v rámci celého světa…
• Například vznikají nástroje…

Dostupné: http://www.timbre-project.eu/

Dostupné:
http://bfn.deltares.nl/bfn/site/index.php/standard/bfn_home

Vybrané poznatky z výzkumů v EU
• Webový nástroj pro prioritizaci brownfields – je dostupný online společně s podpůrnými dokumenty pro koncové uživatele
(manuál, instruktážní prezentace)

Dostupné: http://www.timbre-project.eu/

Vybrané publikační výstupy:
 Alexandrescu, F., Klusáček, P., Bartke, S., Osman, R., Frantál, B.,
Martinát, S., Kunc, J., Pizzol, L., Zabeo, A., Giubilato, E., Critto,
A., Bleicher, A. (2017): Actor networks and the construction of
applicable knowledge: the case of the Timbre Brownfield
Prioritization Tool, Clean Technologies and Environmental
Policy, doi:10.1007/s10098-016-1331-8 (IF 2014: 1.934)
 Pizzol, L., Zabeo, A., Klusáček, P., Giubilato, E., Critto, A., Frantál,
B., Martinát, S., Kunc, J., Osman, R., Bartke, S. (2016). Timbre
Brownfield Prioritization Tool to support effective brownfield
regeneration, Journal of Environmental Management 116, 178192. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2015.09.030. IF
2015: 3,131
 Bartke, S., Martinát, S., Klusáček, P., Pizzol, L., Alexandrescu, F.,
Frantál, B., Critto, A., Zabeo, A. (2016) Targeted selection of
brownfields from portfolios for sustainable regeneration: User
experiences from five cases testing the Timbre Brownfield
Prioritization Tool, Journal of Environmental Management, 184,
94-107. doi:10.1016/j.jenvman.2016.07.037 IF 2015: 3,131
 Alexandrescu, F., Martinát, S., Klusáček, P., and Bartke, S.
(2014): The Path From Passivity Toward Entrepreneurship:
Public Sector Actors in Brownfield Regeneration Processes in
Central and Eastern Europe. Organization & Environment, 27(2):
181–201.

Vybrané poznatky z výzkumů v EU
• Dále vznikají strategické výzkumné agendy pro celou EU…

Zdroj: http://www.inspiration-h2020.eu/page/ceska-republika

Vybrané poznatky z výzkumů v EU
• V rámci projektů EU je maximální
snaha pracovat s různými
skupinami aktérů (stakeholderů)
• Výsledkem
je
často
EU
kompromis, jehož uplatnění v
podmínkách konkrétních zemí EU
je pak poměrně obtížné
• Stav řešení a přístupy k
brownfieldům v Německu jsou
naprosto jiné jak například v
Rumunsku (příklad Hunedoara)

Vybrané poznatky z výzkumů v ČR
• Problematiku regenerace brownfields ovlivňuje fakt, že tuto
problematiku řeší na národní úrovni několik ministerstev. Jedná se o
MPO (agentura CzechInvest, dále o MMR a MŽP (kontaminace).

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/brownfields
Zdroj: http://www.brownfieldy.org/

• Na nižších úrovních se řešením zabývají krajské úřady, regionální
rozvojové agentury a některé obce.

Vybrané poznatky z výzkumů v ČR
• Různé metodické přístupy – například v Praze je téma řešeno v
rámci širšího pojetí tzv. transformačních ploch (bylo jich zde
vymezeno pouze 19), zatímco město Brno provozuje databázi více
než 100 neregenerovaných brownfields

Zdroj:

http://plan.iprpraha.cz/uploads/assets/metr
opolitniplan/400_Potencial_priority_a_flexibilita.pdf

Zdroj: http://gis.brno.cz/flex/flexviewer/index.php?project=gismb_brownfields_public

Vybrané poznatky z výzkumů v ČR
• Aktivní lákání investorů do neregenerovaných brownfields (např. provozování vlastních databází na internetu,
prezentování vybraných lokalit na veletrzích investičních
příležitostí, speciální balíčky informací pro investory apod.)

VERSUS
• Neaktivní přístup – „náš kraj není realitka“ či „regenerace
brownfieldu trvá déle jak volební období - chybí politická
podpora“ nebo „v kraji je velká nezaměstnanost a nemůžeme
na investory tlačit jako například v Praze…… v našem kraji jsme
rádi, když nějakého investora získáme třeba i na greeenfields.“

Vybrané poznatky z výzkumů v ČR
• Aktivní informování občanů (voličů) o úspěšných případech
regenerace – snaha získat podporu veřejnosti prostřednictvím
popularizačních brožur, výstav, akcí

Zdroj: http://www.arr-nisa.cz/iware_cz/index.php?D=78

Zdroj: https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/Podnikatel/Brownfields_2013_CZ.pdf, http://www.rrajm.cz/publikace

Vybrané poznatky z výzkumů v ČR
• Neinformování občanů (voličů) o úspěšných případech
regenerace – „v případě brožur by se jednalo o nehospodárné
využití peněz daňových poplatníků“ nebo „U nás se to raději
nezveřejňuje, protože každá regenerace je spojena s nějakou
ostudou - např. továrna předělaná na knihovnu, u které bylo
před realizací projektu slíbeno, že to nebude znamenat zvýšení
pravidelných provozních nákladů, tak se nakonec po realizaci
ukázalo, že skutečné náklady na provoz jsou výrazně dražší, než
provozní náklady, které by byly v nové budově knihovny.“

Vybrané poznatky z výzkumů v ČR
• Nedostatečná komunikace s různými skupinami aktérů participujícími
na procesu regenerace – zjednodušené chápání problematiky
browfields orientované výlučně na investory nevede často k žádoucím a
očekávaným výsledkům.

• Nedostatečná komunikace mezi orgány na různé úrovni veřejné správy
– během některých rozhovorů s experty bylo zmíněno, že komunikace
mezi orgány veřejné správy v některých případech vázne. To lze
například doložit tím, že stejná lokalita brownfields má v různých
informačních platformách velmi odlišné údaje. Například bývalá cihelna
v Brně – Řečkovicích má podle Národní databáze brownfields 2,6 ha,
zatímco její rozloha podle databáze města Brna je jen 1,9 ha.

Vybrané poznatky z výzkumů v ČR
• Přeceňování role expertů a politiků – v průběhu některých rozhovorů
bylo zdůrazňováno, že problematika brownfields je pro laickou veřejnost
příliš složitá, a že transdisciplinarita z tohoto důvodu není příliš žádoucí,
a proto rozhodování o brownfields má spadat výlučně do kompetence
expertů (nebo politiků).
• Nekontinuita v přístupu k problematice brownfields ovlivněná výsledky
voleb – regenerace opravdu trvá obvykle déle jak jedno volební období
a je těžké zajistit kontinuální politickou podporu projektů.

Vybrané poznatky z výzkumů v ČR
• Přeceňování role dotací –
podřizování cílů regenerace
konkrétních brownfieldů
podmínkách aktuálních
dotačních programů
• V oblasti dotací se vyskytuje
i poměrně zajímavá
terminologie – např.
průtokový dotační program

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/chatrajici-domy-ombudsmankasabatova-ministryne-slechtova-p4n/domaci.aspx?c=A170130_092737_domaci_zt

Vybrané poznatky z výzkumů v ČR
• Pokud by někoho zajímaly výsledky našich výzkumů z ČR podrobněji, tak
jsou dostupné články a mapy:
 Martinát, S., Dvořák, P., Frantál, B., Klusáček, P., Kunc, J., Navrátil J., Osman,
R., Turečková, Kamila, Reed, M. (2016): Sustainable urban development in a
city affected by heavy industry and mining? Case study of brownfields in
Karviná, Czech Republic. Journal of Cleaner Production 118, 78-87
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.01.029 (IF 2015: 4,959)
 Osman, R., Frantál, B., Klusáček, P., Kunc, J., Martinát, S. (2015): Factors
affecting brownfield regeneration in post-socialist space: The case of the
Czech Republic. Land Use Policy, vol. 48, November 2015, 309-316. doi:
10.1016/j.landusepol.2015.06.003. (Q1 in Environmental Sciences, IF 2015:
2,768).
 Frantál, B., Greer-Wootten, B., Klusáček, P., Krejčí, T., Kunc, J., Martinát, S.
(2015). Exploring Spatial Patterns of Urban Brownfields Regeneration: The
Case
of
Brno,
Czech
Republic.
Cities,
44,
9-18.
doi:10.1016/j.cities.2014.12.007. (Q1 in Urban Studies, IF 2015: 2,051).
 Krejčí, T., Klusáček, P., Martinát, S., Havlíček, M. (2014): Introductory
Research Notes on Fate of Sugar.-Industry-Brownfields in Czech Republic,
Listy cukrovarnické a řepařské, 130/12, p. 406-411 (Q4 in Food Science and
Technology,
IF
2014:
0,200),
http://www.cukrlisty.cz/on_line/2014/PDF/406-411.pdf
 Frantál, B., Kunc, J., Nováková, E., Klusáček, P., Martinát, S., Osman, R.
(2013): Location Matters! Exploring Brownfields regeneration in a Spatial
Context (Case Study of the South Moravian Region, Czech Republic).
Moravian Geographical Report, 21 (2): 5-19. (Q4 in Geography, IF 2013:
0,341)

Zdroj: http://brownfields.eu/new_methods.html

Pár tipů na závěr
• Nemám osobní zkušenosti s regenerací velkého brownfieldu, ale mám
zkušenosti s regenerací zanedbaného bytového domu (pozice člena
výboru SVJ)

Pár tipů na závěr
• Důležité je vybrat dobrou a spolehlivou
stavební firmu – my jsme vybrali firmu s
nejlevnější cenovou nabídkou,
• Firma od začátku neplnila, co slíbila a
podepsala – sundali střechu a nechali
zatéct do domu,
• Pracovníky přesunovali na stavby, kde
jim hrozili největší sankce (vybourali
okna v zimě ve schodišťovém prostoru a
pak přesunuli pracovníky a nechali dům
vymrznout)
• Těsně před koncem stavby firma
zkrachovala a nějaké věci nedokončila.

Pár tipů na závěr
• Důležité je vybrat kvalitní a neúplatný
stavební dozor.
• Ne všechno se podařilo uhlídat – ve
výtahu mělo být dodáno dvojsklo, ale
firma dodala jednoduché sklo. Přišel na
to náhodou člen výboru – knihovník. Za
cenu vyšších nákladů bylo následně
dolepeno dvojsklo.

• Při kontrole ležaté kanalizace sondou
jsme nedávno zjistili, že některé plastové
trubky na srážkovou vodu pracovníci
jednoduše prokopli a následně rychle
zahrnuli zeminou.

Pár tipů na závěr
• Je dobré promyslet, zda o dotace usilovat či nikoli.
• Výbor najal specializovanou firmu, která se zabývá vyřizováním dotací z programu
Zelená úsporám. Došlo k pozastavení administrace žádosti domu o dotaci, přičemž
argumentem k tomuto pozastavení bylo zvětšení podlahové plochy o cca 14 m2 (toto
nastalo změnou dispozice v nově dostavovaném 6. nadzemním podlaží – konkrétně se
zde jednalo o přestavění původně plánované terasy na obytný prostor). Finanční
prostředky z dotace se nakonec podařilo získat dva roky od podání žádosti, a to až na
základě odvolání proti pozastavení administrace, které bylo směřováno na
ombudsmana pro program Zelená úsporám.

• Názor jiného člena výboru: „Kdybychom věděli, že s dotačním programem budou
takové problémy, tak bychom asi o dotaci nikdy neusilovali. Platili jsme si
specializované firmy, ale když se stane chyba a žádost je zamítnuta, tak je pak těžké
určit viníka, protože jeden expert svaluje vinu na druhého a každý svoji vinu popírá.
Když pak z někoho chcete získat finanční náhradu škody, tak potřebujete peníze na
právníky….. „

Pár tipů na závěr
• Pokud jsou v lokalitě komplikované a nevyjasněné
právní vztahy, tak stojí velké úsilí cokoli
rozumného dosáhnout. Je třeba zvolit vždy
dobrého právníka.
• V naší lokalitě jsme si vybírali vždy nejlevnější
právníky a bohužel vznikl právní chaos (5 jednotek
nemá věcná břemena, z toho tři jednotky ve
spoluvlastnictví 10 vlastníků) – vznikly absurdity
typu, že někteří lidé vlastní byt, ale nevlastní
žádnou část pozemku pod zádveřím a výtahovou
šachtou.
• Ve spolupráci s právníky se to snažíme řešit, ale
domoci se práv je v ČR nákladné a je to běh na
dlouhou trať.

Děkuji Vám za pozornost!

