
<?951e�;i+4g�:+).4/)1e�<�(84j
(845�;4/<+89/:?�5,�:+).4525-?

h9:'<�95;*4g.5�/4�+4�89:<g
/49:/:;:+�5,�,58+49/)�+4-/4++8/4-

5*(58�@4'2+):<g�<+�9:'<+(4/):<g�'�5)+k5<f4g
4+35</:59:g
*+6'8:3+4:�5,�+>6+8:/9+�/4�)/</2�+4-/4++8/4-�'4*�8+'2�+9:':+�'668'/9'2

'4'2�@'�'�4f<8.�@6l95(;�<?;�/:g�(85=4,/+2*9
<�(�<'2e3�'8+f2;�'((�+0,
'4'2?9/9�'4*�685659'2�,58�:.+�;9+�5,�(85=4,/+2*9�/4�:.+�,583+8�'((�+0,�9/:+

*/62535<f�68f)+
3'9:+89�:.+9/9

';:58�68f)+
';:.58

(I��6KZX�1ROSK�

<+*5;)g�68f)+
9;6+8</958

/TM��0UYKL�iKIN��6N�*�

(845�����



gVWDY�VRXGQdKR�LQiHQjUVWYd��9\VRNc�XlHQd�WHFKQLFNc�Y�%UQm���3XUN\nRYD��������������������%UQR

�

=DGbQd�GLSORPRYc�SUbFH
6WXGHQW� %F��3HWU�.OLPHf
�

6WXGLMQd�SURJUDP� 6RXGQd�LQiHQjUVWYd
�

6WXGLMQd�RERU� 5HDOLWQd�LQiHQjUVWYd
�

9HGRXFd�SUbFH� ,QJ��-RVHI�iHFK��3K�'�
�

$NDGHPLFNj�URN� �������
�

gVWDY� 2GERU�]QDOHFWYd�YH�VWDYHEQLFWYd�D�RFHnRYbQd�QHPRYLWRVWd
�
�
oHGLWHO �eVWDYX �9bP �Y �VRXODGX �VH �]bNRQHP �l��������� �R �Y\VRNjFK �hNRObFK �D �VH �6WXGLMQdP
D�]NXhHEQdP�pbGHP�987�Y�%UQm�XUlXMH�QbVOHGXMdFd�WcPD�GLSORPRYc�SUbFH�

$QDOh]D�D�QbYUK�]SkVREX�Y\XgLWd�EURZQILHOGV�Y�EhYDOcP�DUHbOX�$%%�(-)

6WUXjQb�FKDUDNWHULVWLND�SUREOHPDWLN\�eNROX�

6WXGHQW�]SUDFXMH�SRGUREQj�SRSLV�VWbYDMdFdKR�EURZQILHOGX�EjYDOcKR�DUHbOX�$%%�(-)�D�QDYUKQH�MHKR
QHMOHShd�PRiQc�Y\XiLWd��=DQDO\]XMH�QRYm�QDYUiHQc�Y\XiLWd�EURZQILHOGX�D�SRVRXGd�YKRGQRVW�QDYUiHQcKR
pHhHQd��6RXlbVWd�EXGH�+$%8�Y�NRQWH[WX�SRiDGDYNX�QD�WUiQd�KRGQRWX�QHPRYLWjFK�YmFd�

&dOH�GLSORPRYc�SUbFH�

&dOHP�SUbFH�EXGH�Y\WYRpHQd�QbYUKX�QD�QRYc�Y\XiLWd�EjYDOcKR�DUHbOX�$%%�(-)��NGH�VRXlbVWd�EXGH
DQDOj]D�YKRGQRVWL�WRKRWR�QRYm�QDYUiHQcKR�Y\XiLWd�VWbYDMdFdKR�EURZQILHOGX�YlHWQm�+$%8�

6H]QDP�GRSRUXjHQc�OLWHUDWXU\�

%5$'fk��$��D�NRO��7HRULH�D�SUD[H�RFHnRYbQd�QHPRYLWjFK�YmFd�����Y\GbQd��$NDGHPLFNc�QDNODGDWHOVWYd
&(50��V�U�R��������%UQR��,6%1�������������������

692=,/29f��$���3URMHNWRYj�PDQDJHPHQW�����DNWXDOL]RYDQc�D�GRSOQmQc�Y\GbQd��*UDGD�3XEOLVKLQJ�
D�V��������3UDKD��,6%1�������������������

)275��-���628k(.��,���,QYHVWLlQd�UR]KRGRYbQd�D�pd]HQd�SURMHNWq��*UDGD�3XEOLVKLQJ�D�V��������3UDKD�
,6%1�������������������

�
�



gVWDY�VRXGQdKR�LQiHQjUVWYd��9\VRNc�XlHQd�WHFKQLFNc�Y�%UQm���3XUN\nRYD��������������������%UQR

7HUPdQ�RGHY]GbQd�GLSORPRYc�SUbFH�MH�VWDQRYHQ�lDVRYjP�SObQHP�DNDGHPLFNcKR�URNX��������
�
�
�

9�%UQm��GQH
�
�
�

/��6�
�
�
�
�

� � � � �

�
,QJ��0LODGD�.RPRVQb��3K�'�

YHGRXFd�RGERUX
�

GRF��,QJ��$OHh�9cPROD��3K�'�
pHGLWHO

�



 

 

Abstrakt 

Tato diplomová práce řeší aktuální problematiku opětovného využití „brownfields“ v návaznosti  

na problematiku udržitelného rozvoje. Prvotním cílem práce je podrobná analýza a vytvoření návrhu na nejlepší 

možné využití konkrétního brownfieldu v Brně. Jedná se o bývalý areál ABB EJF, který se nachází v katastrálním 

území Ponava. Pro návrh bylo nutné nejprve provézt podrobnou analýzu dané lokality s ohledem na územní plán 

města Brna. Samotný návrh řešení je zpracován ve čtyřech možných variantách v důsledku na jejich způsob 

využití. Následně je provedeno ekonomické zhodnocení jednotlivých návrhů, které jsou poté vzájemně porovnány. 

Abstract 

This master thesis deals with the current issue of reuse of "brownfields" in relation to the issue  

of sustainable development. The primary goal of the thesis is a detailed analysis and creation of a proposal for the 

best possible use of a particular brownfield in Brno. It is the former area of ABB EJF, which is located in the 

cadastral area of Ponava. For the proposal, it was necessary to first carry out a detailed analysis of the site with 

regard to the land-use plan of the city of Brno. The draft of the solution itself is processed in four possible variants 

due to their use. Subsequently, an economic evaluation of individual proposals is carried out, which are then 

compared with each other. 

Klíčová slova 

brownfield, regenerace, revitalizace, udržitelný rozvoj, Brno 

Keywords 

brownfield, regeneration, revitalization, sustainable development, Brno 
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1 ÚVOD	

Zatímco ve vyspělých zemích světa je problematika brownfieldů zmiňována od 60. let minulého 

století, v České republice se dostala do popředí zájmu v 90. letech 20. století. Je to v době, kdy došlo 

k transformaci české ekonomiky z plánované na tržní. S tím je spojená vlna privatizace velkých státních 

podniků, která přinesla nárůst počtu opuštěných průmyslových a zemědělských areálů, výrobních hal, 

skladů a dalších objektů. Tyto opuštěné objekty se často nacházejí v centrech měst a představují zásadní 

problém pro udržitelný rozvoj měst a obcí. V dnešní době je problematika brownfield velmi aktuální  

a důležité téma, protože stavět na již jednou využívaných plochách a využívat opuštěné objekty pro nové 

funkce znamená chránit území, které je „nenahraditelný zdroj“. Další důležitou položkou je zejména rozvoj 

dané oblasti, která přináší celou řadu ekonomických, sociálních a environmentálních benefitů. 

 Samotné město Brno se s problematikou vypořádává úspěšně a do podvědomí se již dostali 

úspěšné projekty znovuvyužití několika brownfieldů. Cílem této práce je návrh vhodného řešení a využití 

konkrétního vybraného brownfieldu právě na území města Brna. Je potřeba se nejprve seznámit 

s problematikou území brownfieldu, jaké konkrétní problémy sebou nesou, jak vznikají a je také potřeba 

shromáždění legislativních nástrojů, které revitalizaci podporují a umožňují. Dále je potřeba zpracovat 

podrobnou analýzu dané lokality a navrhnout možná řešení pro jejich obnovu. Výsledkem budou 

zpracovaná a analyzovaná jednotlivá řešení. 

 Abychom mohli zvolit nejlepší a nejefektivnější možné využití daného území brownfieldu, bude 

návrh zpracován ve vícero možných variantách. Z ekonomického hlediska bude posouzena nákladová 

náročnost a očekávaná výnosnost investice a přínosu pro investory případně pro samotné město v dané 

lokalitě. Závěrem práce bude vyhodnocení a porovnání jednotlivých variant s ohledem na územní plán 

města Brna.  
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2 SOUČASNÝ	STAV	BROWNFIELD	

2.1 OBECNÁ	CHARAKTERISTIKA	BROWNFIELDS	

Pojem brownfield, jak již bylo v úvodu zmíněno, se poprvé objevuje okolo 60. let 20. století  

ve vyspělých zemích světa především v USA, Kanadě a některých státech Evropy. Z anglického jazyka  

jej můžeme přeložit doslova jako „hnědá pole“, nicméně tento pojem se nepoužívá a je spíše zavádějící.  

Na druhé straně ani jiný český ekvivalent pojmu brownfield neexistuje. Obecně tedy lze brownfield 

charakterizovat jako území, které ztratilo svoji funkci a není nadále využívané, především se jedná o staré 

průmyslové areály, pozůstatky zemědělských, vojenských nebo i rezidenčních areálů. 

Převážně brownfields představují rozsáhlou část zastavěného území v mnoha našich městech. 

Nejenže mají negativní ekonomické účinky, ale také neblahý fyzický vliv na své širší okolí. Složitost jejich 

řešení, nejistoty, zvýšená rizika a náklady spojené s jejich renovací a znovuvyužitím odrazují soukromý 

kapitál od aktivní ekonomické intervence, pak jsou obvykle vyžadovány různé formy veřejné intervence 

k tomu, aby se odbouraly překážky bránící rozvoji a nastal proces jejich nového využítí. Je potřeba si také 

uvědomit, že budou i brownfieldy, která z různých důvodů dlouhodobě své nové využití vůbec nenajdou.  

Další pojmem, spíše opakem slova brownfieldu je takzvaný greenfield. Jedná se o urbanistický 

termín označující území, které dosud nebylo zastavěno a je využíváno jako zemědělská půda nebo jde  

o ryze přírodní plochy. Termín greenfield není v české odborné terminologii příliš častý, běžně se používá 

slovní spojení „zelená louka“. 

Mimo brownfield a greenfield existuje ještě pojem blackfield (angl. „černé pole“), Ten označuje 

území s vysokou mírou kontaminace půdy, podzemních a povrchových vod i dalších složek životního 

prostředí, které jsou zásadní překážkou pro jejich nové využití. 

2.1.1 Definice	brownfields	dle	CzechInvest	

CzechInvest je agentura, zřízená Ministerstvem průmyslu a obchodu, spravující Národní databázi 

brownfieldů. Společně vytvořili právě Národní strategii regenerace brownfieldů, a společně se podílí  

na jejím naplňování.  

Definice dle CzechInvest zní: „brownfield je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která  

je nedostatečně využívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, 

zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze vhodně a efektivně využívat,  

aniž by proběhl proces jeho regenerace.“ [1] 

2.1.2 Definice	brownfields	dle	Regionálního	informačního	servisu	

Regionální informační servis (RIS) charakterizuje brownfieldy takto: „Brownfields jsou pozemky 

a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné a podvyužité, 

často mají ekologickou zátěž a zdevastované výrobní či jiné budovy. Rekonstrukce či revitalizace takové 

nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.“ [2] 
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2.1.3 Definice	brownfields	dle	Institutu	pro	udržitelný	rozvoj	sídel	

Institut pro udržitelný rozvoj sídel je organizace, která se zabývá problematikou udržitelného 

rozvoje urbanizovaného území a popisuje brownfield jako: „Brownfields jsou pozemky a budovy  

v urbanizovaném území, které ztratily svoje původní využití nebo jsou málo využité. Často mají - nebo  

se předpokládá, že mají - ekologické poškození a zdevastované výrobní i jiné budovy.“ [3] 

2.1.4 Definice	brownfields	dle	CABERNET	

Pro potřeby Evropské unie byla vytvořena skupina CABERNET (Concerted Action on Brownfield 

and Economic Regeneration Network), která se zabývá problematikou. Je složena z expertů dané 

problematiky, akademiků, developerských firem a také jiných organizací a institucí. Brownfieldy definuje 

jako území, která: 

• jsou ovlivněna předcházejícím využitím této plochy a okolních pozemků, 

• jsou opuštěné, nebo nedostatečně využívané, 

• mají reálné nebo předpokládané problémy s kontaminací, 

• nacházejí se úplně nebo částečně v zastavěném území, 

• vyžadují určitou pomoc k tomu, aby mohly být vráceny k prospěšnému využívání. [4] 

2.1.5 Definice	brownfields	dle	LEPOB	

LEPOB (Lifelong educational project on brownfields) je vzdělávací příručka, která byla 

zpracována několika zahraničními i českými autory a zaměřuje se na problematiku brownfieldů. Mezi 

brownfieldy řadí: 

• nefunkční průmyslové a zemědělské stavby a areály, 

• opuštěné vojenské prostory, 

• území zdevastovaná těžbou nerostných surovin či skládkováním odpadů, 

• opuštěné nebo nevyužívané železniční a jiné dopravní plochy, 

• opuštěné, nebo nevyužívané objekty a areály občanské vybavenosti (nákupní střediska, 

administrativní budovy, školy, úřady, zdravotnická střediska a nemocnice, věznice, kulturní domy, 

kina, letní kina, hřiště, stadiony a jiné), 

• rezidenční lokality (ať již opuštěné nebo zchátralé a částečně ještě obydlené). [5] 

2.1.6 Definice	dle	EPA		

V USA jsou brownfields definovány podle United States Environmental Protection Agency (dále 

jen EPA). Dle EPA jsou brownfields nemovitosti a plochy, které jsou prázdné, postižené nebo nedostatečně 

využívané. Tyto plochy mohou být rekonstruovány nebo opětovně využívány. To může být komplikováno 

přítomností (i potenciální) nebezpečných, znečišťujících nebo kontaminujících látek. Vyčištění a investice 

do těchto nemovitostí chrání životní prostředí, snižuje výskyt plísní, snižuje tlak na výstavbu na greenfields 

a pracovních pozemcích. [6] 
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2.2 TYPOLOGIE	BROWNFIELDS	

Rozdělení brownfieldů je další důležitou součástí, abychom porozuměli dané problematice. 

Existuje velká škála, jak lze brownfieldy rozdělit dle několika hodnotících kritérií. Jedny 

z nejvyužívanějších metod klasifikace je „podle původního využití“ a „možnosti nového využití“. Další  

a podrobnější členění je například podle rozsahu, polohy, velikosti, ekologické zátěže, druhu vlastnictví  

a další. Důležité je jaký rozvojový potenciál v sobě daný brownfield skrývá, proto jsou také kategorizovány, 

aby byly ujasněny možnosti jejich revitalizace. 

2.2.1 Podle	původního	využití	

Zemědělské brownfieldy 

Z hlediska počtu objektů se jedná o nejčastější typ brownfieldů. Důsledkem je především, že došlo 

ke změnám v českém zemědělství po roce 1989. Zejména došlo ke snížení objemu výroby, ke změně 

vlastnických vztahů k půdě a návrat k tržnímu hospodářství, modernizace mechanických strojů. Také 

nedostatek finančních prostředků na rekonstrukce hospodářských budov a jejich maximální využití. [7] 

Průmyslové brownfieldy 

K dalším nejpočetnějším patří průmyslové brownfieldů. K jejich vzniku vedl úpadek průmyslu  

a přechod na tržní hospodářství (došlo ke zvýšení produkce spotřebního zboží, automobilů). Tento typ  

je často spojený s ekologickou zátěží nebo jsou území kontaminovány a jejich revitalizace je velice 

nákladná. Proto jsou také dlouhodobě nevyužívané. [7] 

Vojenské broenfieldy 

Především se jedná o objekty kasáren, další stavby a infrastrukturu, ale zejména o vojenské areály 

a plochy s významnými starými ekologickými zátěžemi, Jsou to jednotlivá území, která mají souvislost  

s odchodem sovětských vojsk z našeho území a s rušením vojenských posádek Armády České republiky. 

Samostatnou položku důležitosti tvoří vlastní vojenské prostory, jejichž dalšímu využití dodnes brání nejen 

kontaminace jednotlivých složek životního prostředí, ale také přítomnost nebezpečných vojenských látek, 

materiálů, a nebo samotné munice. [8] 

Administrativní brownfieldy 

Zde se řadí nevyužívané nebo neefektivně využívané a chátrající administrativní objekty zejména 

ve vnitřních zónách měst. Velká část je tvořena především budovami, na jejichž provoz a údržbu nemá 

většinou obec peníze nebo se nepodařilo najít nového majitele. Ostatní většinou vnikly díky proměnách 

strukturálního a funkčního uspořádání urbanizovaného území. [7] 
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Rezidenční brownfieldy 

Rovněž jejich vznik je zapříčiněn společného působení několika faktorů. Jedná se například  

o menší obce a města, v hospodářsky slabých regionech s vysokou nezaměstnaností. Dochází k úbytku 

stálého obyvatelstva a rodinné domy původních vlastníků jsou využívány k přechodnému pobytu nebo  

k rekreačním účelům, protože jinak jsou pro nedostatek nových zájemců o trvalé bydlení neprodejné. 

Některé rodinné domy jsou opuštěné a chátrají. Dalším faktorem jsou i nemovitosti, jejich majitelé (obce, 

družstva vlastníků, soukromé osoby) nemají dostateční množství finančních prostředků na jejich celkovou 

rekonstrukci. Jedná se také mimo jiné o sídliště z panelových domů, jejichž životnost pomalu končí.  

Ve veřejných rozpočtech chybí dostatečné množství finančních prostředků na jejich rekonstrukce. 

Důsledkem může být postupné vybydlení a proměna jednotlivých budov na brownfieldy. [7] 

Komerční brownfieldy 

K jejich vzniku má dopad zejména výstavba velkoplošným obchodních center na okrajích 

jednotlivých měst. Jedná se právě na již zmiňované nezastavěné zelené louce („greenfieds“). Tyto obchodní 

centra mají díky rostoucí popularitě vliv často na menší a střední podniky a díky tomu dochází k zániků 

menších obchodů v zastavěných zónách měst. [7] 

Ostatní brownfieldy 

Mezi ostatní browfieldy je možné zařadit zbylé méně časté typy brownfieldů. Může se jednat 

především o drážní nemovitosti v blízkosti železnic (majetek Českých drah) nebo o civilní letiště. Také zde 

můžeme zařadit důlní či těžební brownfieldy, kam spadají pozůstatky ukončené důlní činnosti a těžby 

nerostných surovin. [7] 

V následujícím grafu je vyobrazený poměr jednotlivých brownfieldů dle jejich původního využití: 

 
Graf č. 1:Počet brownfieldů dle původního využití, vlastní zpracování dle [9] 
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2.2.2 Podle	možnosti	nového	využití	

Jednotlivé typy brownfieldů se taktéž rozdělují podle jejich možnosti nového budoucího využití. 

Dělíme je následovně: 

• pozemky schopné nalézt nové využití v rámci tržních mechanismů (soukromý či veřejný 

developer, nebo spolupráce obou);  

• pozemky, pro které musí být nalezeno nové využití za asistence veřejných finančních prostředků 

(veřejný developer, nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru);  

• pozemky, pro které nové využití není možné nalézt a musí být rekultivovány.  

Jejich další kategorizace podle typu předpokládaného budoucího využití v oblasti: 

- průmyslu, 

- zemědělství, 

- bydlení, 

- smíšené městské funkce, 

- občanská vybavenost, 

- cestovní ruch, lázeňství, 

- veřejná zeleň, 

- jiné další oblasti. [10] 

2.2.3 Podle	typu	rozsahu	

Velikost daného brownfieldu je jedním z hlavních faktorů určujících jeho možnosti revitalizace. 

Čím je brownfield rozsáhlejší, tím je zpravidla jeho revitalizace náročnější a nákladnější. Brownfieldy 

podle jejich velikosti členíme následovně: 

1. malé – do 10 000 m2 (1 ha); 

2. středně rozsáhlé – do 100 000 m2 (10 ha);  

3. velmi rozsáhlé – do 1 km2 (100 ha);  

4. obzvláště rozsáhlé – v řádech několika km2 (více jak 100 ha). [10] 

2.2.4 Podle	polohy	a	velikosti	obce	

Poloha daného brownfieldu je jedním z dalších hlavních faktorů, které ovlivňují jeho rozvoj  

a atraktivitu z pohledu investorů. Můžeme brownfieldy podle polohy v obci rozdělit na 5 kategorií: 

• zastavěné území měst – v centrální části města;  

• zastavěné území měst – ve větší vzdálenosti od městských center;  

• příměstské zóny;  

• okrajové části malých obcí a vesnic;  

• mimo urbanizované území.  
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Dalším rozdělením dle potřeby je možnost separovat obce podle počtu obyvatel, ve kterých  

se dané brownfieldy nacházejí: 

• 0 – 2000 obyvatel, 

• 2001 – 10 000 obyvatel, 

• 10 001 – 50 000 obyvatel, 

• nad 50 000 obyvatel. 

Obecně větší a lukrativnější obce lákají více investorů, a tak je větší naděje zejména pro větší obce, 

že dojde k revitalizaci těchto brownfieldů. [11] 

2.2.5 Podle	ekologické	zátěže	

Ekologická zátěž představuje jednu z největších překážek v opětovné realizaci a využití 

brownfieldů. Hraje také velmi důležitou roli pro investora, poněvadž s ekologickou zátěží rostou náklady 

na obnovu. Dělí se území následovně: 

• bez ekologické zátěže; 

• s předpokládanou ekologickou zátěží – ekologická zátěž pravděpodobná, ovšem zatím 

nepotvrzená ekologickými analýzami; 

• s existující ekologickou zátěží – ekologická zátěž již byla prokázaná. [11] 

2.2.6 Podle	druhu	vlastnictví	

Další dělení je podle vlastnického sektoru, ve kterém se jednotlivé brownfieldy nacházejí. Více 

než 70 % lokalit brownfieldů je převážně ve vlastnictvím soukromém, přičemž mnoho z nich je v držení 

několika vlastníků, například fyzických či právnických osob. Existuje také smíšené vlastnictví veřejného  

a soukromého subjektu. Ve veřejném vlastnictví se potom nachází přibližně 20 % objektů a zbytek necelých 

10 % není určeno vlastnictví, může se jednat například o církve. [9]  

 
Graf č. 2: Brownfieldy dle převažujícího typu vlastnictví, vlastní zpracování dle [9] 
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3 PROBLEMATIKA	BROWNFIELDS	A	JEJICH	ŘEŠENÍ	

3.1 DŮSLEDKY	A	VLIV	EXISTENCE	BROWNFIELDŮ	

Přítomnost brownfieldů vyvolává určitou negativní stránku pro jednotlivá území. V důsledku 

dlouhodobého nezájmu o danou problematiku, politické neochoty řešit problém, pasivity dotčených 

soukromých a veřejných subjektů a nedostatků zdrojů pro revitalizace, způsobují vážné problémy 

dotýkající se širokého spektra veřejných záležitostí. Konkrétní problémy můžeme rozdělit do několika 

okruhů. 

Ekologické – ekologické problémy se týkají především ekologické zátěže a jsou spojeny s rizikem 

zvýšené koncentrace kontaminujících látek. Tyto látky se vyskytují nejen v půdním fondu,  

ale i v povrchových a podpovrchových vodách. Mimo toho mohou kontaminovat stavby nebo technickou 

strukturu. To má nejen negativní dopad na životní prostředí, ale také i na lidské zdraví. 

Ekonomické – ekonomické problémy vzájemně souvisí především s vysokou finanční náročností 

a časovými nároky. Jedním z demotivujících faktorů je strach a obava zmiňované kontaminace daného 

místa, která vyvolává samozřejmě větší finanční podporu. S tím má souvislost i neustále snižování hodnoty 

pozemku a snížení atraktivity daného území. 

Finanční – ovlivňují například daňovou vytíženost, snížení výnosu z místních poplatků  

a zmenšení objemu místních rozpočtů. 

Prostorové – z hlediska problematiky území jde hlavně o neuváženém plýtvaní nezastavěných 

ploch a podporování dalších nových výstavbách na zelených loukách (greenfeilds). Díky tomu jsou 

brownfieldy ponechané ladem a dále chátrají. 

Sociální – sociální problémy se vyskytují zejména ve strukturálně postižených regionech. 

Docházelo ke snížení výroby podniků a tím i k propuštění pracovníků. Důsledky jsou nedostatek nových 

pracovních příležitostí, naděje pro místní obyvatele a vysoká nezaměstnanost, která sebou přináší i nárůst 

kriminality. [12] 

Výskyt brownfieldů brzdí rozvoj území, a to zejména zastavěného. Brownfieldy zapříčinily 

poškození a narušení městského a krajinného rázu, absenci funkce bydlení, veřejné vybavenosti a zeleně. 

Z hlediska urbanistického brownfieldy blokují rozvojové rezervy, které by mohly být využity pro efektivní 

a rentabilní zástavbu. Ukazují na to, že zdroje jako pozemky či infrastruktura nejsou využívány efektivním 

způsobem. Jejich stav je mnohdy výraznou estetickou závadou ve struktuře osídlení a mají dopad na své 

okolí. Brownfieldy brání hospodářskému rozvoji, mají negativní dopady na ekonomiku, zapříčinily 

zablokování trhu s nemovitostmi, nízké daňové přínosy z podnikatelských aktivit, i nelehkou situaci  

při lákání nových investorů do postižených oblastí. [12] 



 

 18 

3.2 BROWNFIELDY	A	UDRŽITELNÝ	ROZVOJ	

3.2.1 Územní	plánování	

Územní plán je zásadním dokumentem pro rozvoj sídel a změny v krajině. Vychází ze zásad 

územního rozvoje a politiky územního rozvoje. Řeší budoucí podobu a funkční využití všech ploch  

ve správním území obce. Obsahuje mimo jiné vymezení zastavěného území, základní koncepci rozvoje 

území obce, urbanistickou koncepci, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém sídelní 

zeleně, koncepci uspořádání krajiny, podmínky pro využití ploch apod.  

Územní plánování a stavební zákon jsou legislativně ukotveny v novelizovaném zákoně  

č. 183/2016 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Zákon č. 225/2017 Sb. Zákon, 

kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony. Územní plán je „místní stavební zákon“ jeho závažná část 

má váhu zákona a stanovuje základní rámec funkčního využití ploch. Dělí území do dvou základních 

skupin: 

• území, na němž má přednost činnost člověka (urbanizované území), 

• území, na kterém má přednost příroda před činností člověka (neurbanizované území).1 

V těchto dvou typech uzemní plán stanovuje podmínky pro činnost člověka či ochranu 

jednotlivých ploch (území). 

Územně plánovací dokumentaci tvoří také regulační plán. Regulační plán se zpracovává pro část 

území obce nebo městské části. Používá se v případech, kdy je řešené území složité a pro vymezení jeho 

stavu nestačí územní plán. Obsahuje vymezení řešeného území, podrobné podmínky pro vymezení a využití 

pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury, pro ochranu veřejného zdraví 

a požární ochranu a další.  

 

3.2.2 Trvale	udržitelný	rozvoj	

Základním principem udržitelného rozvoje by tedy měla být revitalizace již jednou zastavěného 

území upřednostňována před výstavbou na „zelené louce“. Díky zpravidla vyšším nákladům na obnovu 

brownfieldů a nedostatku regulativních nástrojů nebo jejich nedostatečnému uplatňování, tomu tak ale příliš 

často nebývá. Trvale udržitelný rozvoj je rozvoj, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž  

by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Trvale udržitelný rozvoj spočívá v zajištění rovnováhy 

třech základních pilířů, které jsou podmínkami udržitelného rozvoje: 

• Environmentální pilíř – příznivé životní prostředí, 

• Ekonomický pilíř – hospodářský rozvoj a aktivity v dané společnosti, 

• Sociální pilíř – soudržnost společenství obyvatel. [13] 

                                                             

1 Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
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V České republice byl v roce 1992 trvale udržitelný rozvoj definován zákonem  

č. 17/1992 Sb. O životním prostředí, jako takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává 

možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává 

přirozené funkce ekosystémů.2 

Územní rozvoj, jakožto změna využívání území s cílem ekonomického zhodnocení tohoto území, 

bývá obvykle spojen i s jeho stavebním využitím. Změna nezastavěného území na území zastavěné  

je velkým zásahem do přírodního prostředí, a pokud dojde k poškození, či znehodnocení přírodních zdrojů 

v území, obvykle to znamená dlouhodobé důsledky a následná revitalizace je spojena s velkými finančními 

náklady. [14] 

3.3 REVITALIZACE	BROWNFIELDS	

Pojem revitalizace lze chápat jako znovuoživení, posílení. Revitalizovat je možné krajinu, zeleň, 

vodní toky nebo samotné stavby a podniky. Regenerace brownfieldů je obnovení původního stavu. Pokud 

se jedná o objekt, který je ve velmi špatném technickém stavu, dochází k procesu rekultivace (vyčištění 

daného území a obnovení stavu) neboli fáze obnovy, která spočívá v uvedení lokality opět k efektivnímu 

využití. Tuto problematiku řeší Národní strategie regenerace brownfields, ta se snaží o centralizaci řešení. 

[15] 

Na základě výzkumu v USA (Redevelopment of Urban Brownfields) autoři uvádějí,  

že významnou roli mají zejména faktory jako: 

• investiční náklady (čas a finance), 

• budoucí využití objektů a pozemků, 

• environmentální stav, 

• politická podpora a spolupráce s bankovními subjekty. [16] 

Jedním z hlavních cílů Národní strategie regenerace brownfields je snížit jejich počet, zamezit 

jejich vzniku a zlepšovat životní prostředí. Jeden z nástrojů, který by měl vést k naplnění daných cílů, může 

být nástroj vyvlastnění, kdy by daná nemovitost přešla do vlastnictví státu. Ten by následně mohl 

rozhodovat o dalších postupech regenerace.  

Další nástroje, které jsou efektivní, jsou např. fiskální nástroje, které se používají v zahraničí. 

Fiskální nástroje představují zvýšenou daňovou sazbu na nemovitosti typu brownfields. Tento nástroj 

přináší dodatečné příjmy a také může ovlivnit majitele, kteří nemají s brownfieldem žádné plány. Takto  

by mohlo docházet k jednotlivým prodejům pozemků do vlastnictví obcí či investorů, kteří by mohli dané 

území začít revitalizovat. Tento nástroj se každopádně používá v západních zemích Evropy, jako jsou např. 

Belgie či Francie. [15] 

                                                             
2 Zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 



 

 20 

Jedním z dalších nástrojů, který by mohl podporovat regeneraci brownfieldů a utlumil výstavbu 

na „zelené louce“) je přepoklad povolení výstavby pouze tehdy, pokud by nebyla možnost využít vhodný 

brownfield pro revitalizaci. [15] 

3.4 MOŽNOST	FINANCOVÁNÍ	BROWNFIELDS	

Investiční prostředky poskytované na podporu revitalizací brownfieldů je možné rozdělit do tří 

základních kategorií. Dělí se na prostředky poskytované soukromým sektorem, investiční prostředky státu, 

a nebo kombinace těchto dvou způsobů financování. [7] 

První skupinu soukromého sektoru představují zejména investoři a finanční instituce.  

Pro investory znamená investice do revitalizace brownfieldů značné riziko. Investoři bez přesného vyčíslení 

nákladů a rizikových faktorů těžko mohou posoudit reálnou výnosnost projektu regenerace. Z tohoto 

důvodu se stále většina investorů obává do projektů regenerací investovat. Investice soukromého sektoru 

se proto většinou podílí na projektech, které jsou ekonomicky výhodné (jedná se o regenerace lokalit  

s výhodnou polohou, bez ekologických zátěží nebo například s vyjasněnou vlastnickou strukturou).  

Pro ekonomicky méně efektivní projekty jsou určeny investiční prostředky státu. Tyto prostředky 

mohou být využity na výstavbu, popř. regeneraci poškozeného území. V rámci České republiky i celé 

Evropské unie bude problematika nevyužívaných a chátrajících území a objektů řešitelná převážně 

spoluprací veřejné a soukromé sféry. Kombinací investičních prostředků státu a soukromého sektoru vzniká 

třetí a nejčastější skupina prostředků. Pomocí státní dotace je zajištěna ekonomičnost projektů, což zvyšuje 

atraktivitu projektů pro soukromé investory. [17] 

Pro financování revitalizace brownfields v České republice je určeno několik národních  

či evropských programů. 

 

3.4.1 Evropské	nástroje	podpory	

Evropský fond pro regionální rozvoj 

Fond vznikl v roce 1974. Základním cílem tohoto fondu je posílení ekonomické a sociální 

soudržnosti v EU a vyrovnání rozdílů mezi regiony. V období 2014 - 2020 jsou investice směřovány  

do několika klíčových aktivit, a to: inovace a výzkum, digitální agenda, podpora malých a středních 

podniků, nízkouhlíkové hospodářství. Revitalizaci brownfields v České republice tento fond podporuje 

prostřednictvím financování operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  

Fond soudržnosti 

Fond vznikl v roce 1993 na podporu méně rozvinutým zemím. Na období 2014 - 2020 je určen 

pro Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Chorvatsko, Kypr, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Polsko, 

Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko a Slovinsko. Na toto období je ve fondu připraveno 63,4 miliard 
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EUR. Fond podporuje dvě oblasti, a to transevropské dopravní sítě a životní prostředí. A právě 

prostřednictvím podpory životního prostředí dochází k podpoře brownfieldů s ekologickou zátěží. 

Další fond, který podporuje problemtiku je například Evropský zemědělský fond pro rozvoj 

venkova. [18] 

 

3.4.2 Národní	nástroje	podpory	

Hlavními partnery obcí na celostátní úrovni jsou příslušné ústřední orgány státní správy, tedy 

dotčená ministerstva, do jejichž kompetence jednotlivé typy brownfieldů, nevyužívaných ploch i objektů 

patří. Nejdůležitější spolupráce by měla probíhat mezi městskou samosprávou a Ministerstvem pro místní 

rozvoj ČR  

Se zprostředkováním velkých strategických investic, zejména zahraničního kapitálu má obcím 

pomáhat agentura CzechInvest, řízená MPO ČR. V souladu s praktickým uplatňováním principů 

udržitelného rozvoje je důležité, aby tato agentura ve spolupráci s obcemi a ostatními partnery  

v revitalizačních procesech začala v rámci svých aktivit zásadním způsobem preferovat investory ochotné 

umisťovat své investice do lokalit brownfieldů. 

Na krajské úrovni by významnou roli v procesech revitalizace brownfieldů mohly sehrát 

Regionální rozvojové agentury. Jejich úloha by spočívala v systematickém vyhledávání a podrobném 

monitoringu nevyužívaných, zdevastovaných ploch a objektů. Na této činnosti by se podílely společně  

s obcemi. Příkladem krajské iniciativy je Regionální rozvojová agentura jižní Moravy. Mezi hlavní aktivity 

agentury patří, kromě podpory regenerace brownfieldů, také rozvoj měst a obcí a podpora investic a inovací. 

Poskytuje poradenství k záměrům regenerace brownfieldů, realizuje projekty a spolupracuje se zahraničím 

v těchto otázkách. 

Na místní úrovni jsou nejbližšími partnery obcí odborné instituce, školy, developerské firmy, 

realitní kanceláře, nestátní neziskové organizace a zpracovatelé územně plánovacích dokumentací. [20] 

 
 

3.5 VÝHODY	ZNOVUVYUŽITÍ	BROWNFIELDS	

Přes veškeré problémy, které s sebou nesou brownfieldy, se najdou i jednotlivé výhody. 

Regenerace brownfieldů odpovídá požadavkům trvale udržitelného rozvoje, přináší celou řadu 

ekonomických, sociálních a environmentálních benefitů. Často se jedná o zásadní výhody, jelikož mohou 

dopomoci k tomu, aby se daný projekt stal úspěšným a vyhledávaným.  

Hlavními důvody pro řešení problému nevyužívaných, zdevastovaných ploch a objektů jsou: 

• efektivní a dlouhodobě udržitelné využívání ploch v zastavěném území spojené s omezením 

prostorového růstu obce;  
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• dopravní síť – zvýšení kompaktnosti a propojenosti obce oproti tomu zkrácení přepravních 

vzdáleností; 

• redukce zbytečných záborů půdy – investice do výstaveb na „zelené louce“, které jsou v přímém 

rozporu s principy udržitelného rozvoje;  

• environmentální – možnost dalšího environmentálně šetrného využívání nezastavěných ploch  

k zemědělským, lesnickým a rekreačním účelům;  

• výrazné snížení nákladů, které jinak úzce souvisejí s neregulovaným prostorovým růstem obce;  

• zajištění zakázek pro místní firmy při sanaci starých ekologických zátěží v lokalitách 

brownfieldů; 

• podstatné zlepšení stavu jednotlivých složek životního prostředí po sanaci starých ekologických 

zátěží v lokalitách brownfieldů; 

• zvětšení celkové rozlohy veřejně přístupné zeleně na administrativním území obce úpravou 

vhodných „čistých “ ploch; 

• prostor pro nové investice, případně uvolnění objektů pro potřeby obce; 

• rozvoj podnikatelského sektoru po příchodu strategického investora spojený s vytvořením 

nových pracovních příležitostí a poklesem nezaměstnanosti;  

• zhodnocení majetku (pozemků i nemovitostí) jednotlivců i organizací v okolí revitalizovaných 

brownfieldů;  

• růst daňových výnosů obce; 

• pozitivní změna estetického vzhledu obce; 

• zvýšení kvality života občanů obce. [12] 

 

3.6 BROWNFIELD	V	ZAHRANIČÍ	

Za období posledních dvaceti let se stále více dostává do popředí potřeba revitalizace a regenerace 

území, které bylo v minulosti využívané v průmyslové, komerční či jiné zástavbě. Toto téma se dostávalo 

do popředí zájmu místních, regionálních i národních politiků, a tak mnoho zemí přistoupilo k utváření 

podmínek, nástrojů a iniciativ, díky kterým se snaží tuto problematiku řešit. Z evropských zemí, které  

se zabývají problematikou brownfieldů si ČR může vzít příklad především z Velké Británie, která má svou 

vlastní strategii státní podpory regenerace brownfieldů, dále pak z Francie nebo Dánska, z mimoevropských 

zemí se revitalizací zabývají především Spojené státy a Kanada. Zmíněné země zajišťují regeneraci 

brownfieldů pomocí centrální agentury, vedou databázi zachycující aktuální stav této problematiky na 

daném místě a využívají mnoho programů a nástrojů podporujících realizaci projektů. Mezi nástroje 

podporujících realizaci můžeme zařadit např. brownfieldové fondy, pozemkové banky, případně různé 
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daňové nástroje. Při řešení regenerace se ukázalo, že důležitá je podpora pilotních projektů a řešení 

jednotlivých lokalit nikoli samostatně, ale v kontextu okolního území. [21] 

Velká Británie 

Vzhledem k nejdelší industriální historii ve Velké Británii, má tato země bohaté zkušenosti a dobře 

propracované strategie pro regeneraci průmyslových, skladových, bytových, dopravních, těžebních  

i dalších nevyužívaných ploch. Téměř vždy se při regeneraci jedná o kombinaci soukromých a veřejných 

investic, jejichž kompatibilita je pevně dána záměrem uvedeným v příslušné územně plánovací smlouvě. 

Dle možností také Velká Británie využívá dotací ze Strukturálních fondů Evropské Unie. 

Důležité je zmínit, že regenerace brownfieldů (stejně tak jako celý územní rozvoj) je silně 

centralizovaná, řízená systematicky na základě zpracované národní strategie. Opětovné užití 

urbanizovaného území je součástí národních priorit a regeneraci zdevastovaných území je tím pádem 

vyjádřena silná politická podpora.  

Velká Británie se v 70. – 90. letech zaměřovala při regeneraci brownfieldů na dosáhnutí 

ekonomického rozvoje – bylo třeba přilákat investory k vybudování obchodních a průmyslových parků, 

které by vytvořily pracovní příležitosti. Byly zde vytvářeny podmínky pro vstup soukromých investorů do 

regenerace. Pokud území bylo ekologicky poškozeno, ekonomické programy byly doprovázeny 

ekologickými programy. 

V současné chvíli je pozornost věnována regeneraci městských brownfieldů, jejímž účelem je 

zlepšit dostupnost bydlení. Regeneraci brownfieldů zajisté napomáhá zapojení veřejnosti a těsné partnerství 

veřejných institucí se soukromým sektorem, kdy téměř vždy je regenerace brownfieldů kombinací 

veřejných a soukromých investic. [24] 

Francie 

Francie je po Velké Británii druhou až třetí zemí v Evropě, s největším rozsahem starých 

průmyslových a podobným způsobem nevyužívaných území, jako jsou např. vojenské, nádražní, skladové 

a jiné podobné areály a objekty. Programy záchrany a konverze jsou ve Francii vždy velmi dobře 

připravovány. Vycházejí z důkladných analýz místních podmínek včetně rozsáhlých dotazníkových šetření 

a začlenění nevládních organizací do plánovacího a prováděcího procesu.  

V 70. letech začala probíhat první evidence brownfields ve Francii. Výsledkem této evidence bylo 

zaevidování 200 000 opuštěných ploch průmyslu a služeb a 200 opuštěných dolů. Z důvodu existence 

velkého množství nevyužívaných průmyslových ploch se do popředí zájmu politiky dostaly tradiční 

průmyslové oblasti, jako jsou například: Lorraine, Nord-Pas de Calais nebo Paříž. 

Na počátku 80. let byla vydána vládní strategie regenerací – Rapport Lacaze, která se snažila 

navrhnout metody řešení regenerací. Stát se také organizačně a finančně angažuje při procesu regenerace 

brownfieldů, tyto projekty jsou označovány jako „velké veřejné projekty“ nebo „velké urbanistické 

projekty“. Celoplošné inventarizace zdevastovaných pozemků a nemovitostí probíhaly také od 80. let.  
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V současné chvíli jsou sledovány pouze brownfieldy v problémových oblastech, nikoliv na celém území 

Francie. [21] 

Německo 

V Německu je vznik brownfieldů zapříčiněn v hlavní míře hospodářko-politickým vývojem.  

V období studené války a železné opony se předpokládalo, že oblast řeky Rýn bude hlavní nárazovou linií 

v případě útoku Sovětské armády na Německou spolkovou republiku, proto se v této oblasti vybudovalo 

nejvíce armádních základen a letišť zahraničních vojsk v Německu. Po roce 1989 došlo k úbytku 

ozbrojených sil v tomto prostoru, takto bylo opuštěno přes 570 objektů o celkové výměře přes 11 tisíc ha, 

z toho nadměrnou většinu tvoří výcvikové prostory, letiště, nevyužitelné sklady apod. V menší míře zůstaly 

opuštěné kasárny, byty a nemocnice. Je nutné tedy do této oblasti přinést reálné a ekonomicky soběstačné 

využití odpovídající současným hospodářským trendům, pro tyto účely vytvořit odpovídající strategii 

zaměřenou na proces spojení soukromého a veřejného sektoru. 

V roce 2003 byla vytvořena Rozvojová agentura, která se zaměřuje na metodickou pomoc  

a podporu regionálních a komunálních projektů, mezi které patří hlavně konverze opuštěných vojenských 

areálů. Pomáhá volit optimální strategii a kroky k získávání financí k dosažení pro obec i soukromého 

partnera oboustranně atraktivních cílů. [25] 

 

3.7 BROWNFIELD	V	ČESKÉ	REPUBLICE	

Jednou z hlavních organizací působící v oblasti problematiky brownfieldů v České republice 

 je již zmíněná agentura pro podporu podníkání a investic CzechInvest. V roce 2008 pod záštitou 

Ministerstva průmyslu a obchodu vznikl dokument Národní strategie regenerace brownfieldů.  

3.7.1 Národní	strategie	regenerace	brownfieldů	

Národní strategie regenerace brownfieldů transformuje brownfieldy v České republice  

na ekonomicky produktivní, ekologicky a sociálně zdravá území pomocí koordinovaného úsilí všech úrovní 

veřejné správy, soukromého sektoru a neziskových organizací. Národní strategie regenerace brownfieldů 

znázorňuje rámec řešení brownfieldové problematiky pro krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý výhled 

v České republice. 

Cílem Národní strategie regenerace brownfieldů v letech 2016-2020 je snížení počtu brownfieldů 

a záborů zemědělské půdy pro novou výstavbu v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. Dále 

zlepšení kvality urbánního prostředí a zvýšení konkurenceschopnosti obcí a měst. V souvislosti s tím také 

efektivní využití veřejných prostředků pro podporu regenerace brownfieldů, které lze považovat nejen  

za dlouhodobý cíl, ale také prostředek, jak celkové regenerace území dosáhnout. [19] 

V České republice mimo jiné existuje několik strategických a plánovacích dokumentů, které  

se zabývají problematikou regenerací brownfieldů. Jedná se o dokumenty: 
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• strategie udržitelného rozvoje ČR, 

• strategie hospodářského růstu ČR, 

• strategie regionálního rozvoje ČR, 

• strategie územního rozvoje ČR, 

• státní politika životního prostředí ČR. 

Národní strategie regenerace brownfieldů je v souladu s těmito dokumenty a dále specifikuje 

priority, úkoly a cíle v nich obsažené. 

 

3.8 STATUTÁRNÍ	MĚSTO	BRNO	A	BROWNFIELDS	

Jelikož se problematika brownfieldů týká celé České republiky, ani druhé největší město 

v republice se nevyhne tomuto problému. Jedná se o konkrétní brownfield ve městě Brně, kterým se tato 

diplomová práce zabývá. 

3.8.1 Brno	a	jeho	role	v	problematice	brownfields	

Statutární město Brno nacházející se ve středu Jihomoravského kraje je, jak již bylo zmíněno, 

druhé nejlidnatější město ČR. Zřejmě právě strategická poloha napomohla Brnu stát se průmyslovým, 

dopravním a administrativním centrem kraje. Brno se člení na 29 městských částí a 48 katastrálních území. 

Počet obyvatel města Brna je 380 681 (k datu 1.1.2019). Celková rozloha města činí 23 018,2 ha. 

Politické a hospodářské podmínky po roce 1989 způsobily ve městě Brně, známém svou 

rozvinutou průmyslovou základnou, řadu zásadních změn. Došlo k ukončení nebo k výraznému omezení 

tradiční výroby v řadě starších průmyslových areálů a současně ke značnému posílení sektoru služeb. 

Výroba malých a středních podniků se s postupnou orientací na technologicky vyspělá odvětví přesunula 

do nově vzniklých průmyslových zón a technologických parků, nabízejících lepší infrastrukturu a zázemí 

pro jejich podnikání. Důsledkem toho byl prudký růst počtu brownfieldů v Brně. 

Na území města Brna evidujeme k roku 2018 zhruba 117 lokalit tzv. brownfields o rozloze 

přibližně 357,3 ha. Revitalizace takových neefektivně fungujících lokalit je jednou ze základních podmínek 

udržitelného rozvoje. [23] 
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Graf č. 3: Typy brownfieldů a jejich výměra, vlastní zpracování dle [26] 

 

Evidence brownfieldů původně sloužila především jako podklad pro tvorbu územně analytických 

podkladů a konceptu nového Územního plánu města Brna. Nicméně problematika brownfieldů výrazně 

přesahuje obor územního plánování. Důraz na využití a obnovu brownfieldů je často kladen také  

ve významných koncepčních dokumentech města Brna. Z tohoto důvodu probíhá na oddělení rozvojových 

lokalit majetkových odborů MMB evidence údajů o brownfields, a to nikoli pouze z pohledu územního 

plánování, ale zejména s ohledem na požadavky na efektivní hospodaření s majetkem města a na širší 

souvislosti celkového rozvoje Brna. 

3.8.2 Provedené	realizace	brownfieldů	ve	městě	Brně	

V následujících podkapitolách je představeno pár projektů, které lze z různých úhlů pohledu 

považovat za významné pro rozvoj města a jeho obyvatele. Jedná se revitalizace o projekty soukromých 

investorů i projekty statutárního města Brna.  

Revitalizace, které proběhly ve městě Brně od počátku 90. let 20. století až do konce roku 2014 

jsou znázorněny na obrázku níže. 
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Obrázek č. 1:Revitalizované lokality bývalých brownfieldů v Brně [28] 

 

Galerie Vaňkovka Brno 

Dnešní Galerie Vaňkovka (bývalá strojní továrna) se nacházela v území dnešního tzv. Jižního 

centra mezi hlavním železničním a autobusovým nádražím. V letech 2003 až 2005 zde došlo k rekonstrukci 

dvou památkově chráněných budov a výstavbě obchodně-společenského centra. Po více než 15 letech zde 

došlo k oživení městského prostoru, který je přitažlivý svou pestrostí a slouží obyvatelům i návštěvníkům 

města. Jedná se o místo, jenž má svou tvář a vystihuje ducha daného prostoru, čemuž napomáhá promyšlená 

skladba obchodních odvětví, restaurace, mobiliář, zeleň a prostory pro společenské a kulturní akce. 

Revitalizace areálu Galerie Vaňkovky se stala pro mnoho lidí prvním názorným příkladem  

a inspirací nového využití brownfieldu v Brně a současně významným impulsem pro rozvoj Jižního centra. 

Areál Vaňkovky je v současnosti tvořen třemi objekty: Galerie Vaňkovka, Wannieck Gallery  

a budovou sídla společnosti Jižní centrum Brno, a.s.. Galerie Vaňkovka je obchodně-společenské centrum 

a slouží široké veřejnosti. Jedná se o 320 metrů dlouhou dvoupodlažní nákupní galerii se 130 obchody, 

kavárnami a provozy občerstvení na celkové ploše přibližně 37 000 m2. Střecha budovy slouží jako 

parkoviště s kapacitou okolo 1000 parkovacích míst. Galerie Vaňkovka získala několik ocenění, např. první 

cenu v kategorii obchodních center v soutěži Best of Reality 2005. [28] 
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Obrázek č. 2:Vaňkovka před rekonstrukcí [28] Obrázek č. 3:Vaňkovky po rekonstrukci [28] 

 

Sportovní areál Hněvkovského 

Sportovní areál Hněvkovského je jedním z dalších úspěšných příkladů projektu revitalizace 

provedeného v městské části Brno-jih. Sportovní areál slouží jednak obyvatelům blízkého Komárova,  

ale díky své poloze při páteřní cyklostezce a snadné dopravní dostupnosti také široké veřejnosti z celého 

Brna.  

Počátek revitalizace území, které sloužilo původně pro provoz Technické a zahradní správy města 

Brna (bývalé skleníky a další pěstební plochy) spadá do období konce roku 2006, kdy byl v této lokalitě 

vybudován městský baseballový stadion. Na konci roku 2007 byl celý areál svěřen městské části Brno-Jih. 

Prvotní snahou města po ukončení původní činnosti Veřejné zeleně města Brna, bylo co nejrychlejší 

odstranění skleníků a náletových dřevin a revitalizace území, aby sloužilo široké veřejnosti. 

V roce 2010, kdy byla dokončena samotná revitalizace, bylo otevřeno víceúčelové hřiště, 

fotbalové tréninkové, tréninkové hřiště na baseball a tři hřiště na pétanque. Následovalo vybudování 

cyklistické stezky s in-line oválem a veřejným osvětlením. Díky rekonstrukcí původních administrativních 

budov Veřejné zeleně města Brna vzniklo zázemí pro fotbalisty. Kompletní přestavbou prošla bývalá 

kotelna, která nyní slouží jako sportklub. Bylo zde provedeno umístění lezecké stěny a z přilehlého komína 

se po osazení schodiště a ochozu stala vyhlídková věž. To mělo souvislost s k celkovým navýšením celé 

budovy. Vedle kotelny byl na volné ploše vybudován moderní skatepark. Při asfaltové cyklostezce 

procházející celým areálem byly v prostřední části vystavěny tři tenisové kurty a víceúčelové hřiště. Rovněž 

bylo dosaženo propojení obou břehů Svratky mostem pro pěší a cyklisty a současně byly vysazeny další 

stromy. [28] 

Polyfunkční objekt DORN 

Areál u autobusového nádraží Zvonařka, vedle blízko již zmiňované Galerie Vaňkovky, byl dlouhá 

léta obehnán oplocením a chátral společně s několika dalšími budovami, které se zde nacházely. V průběhu 

roku 2013 proběhla kompletní demolice objektu při ulici Plotní a ulici Dornych, proběhly terénní úpravy 

a plocha se připravila pro výstavbu. V polovině roku 2014 začala výstavba polyfunkčního objektu nesoucí 

název Dorn. 
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Novostavba polyfunkčního domu se skládá ze dvou samostatných stavebních objektů. Jedná  

se o administrativní budovy a navazujícího nižšího parkovacího objektu. Na třípodlažní podnoži spočívá 

na rozích ulice Plotní a Dornych dominantní štíhlá věž čítající 9 podlaží. Celkově tak bude mít Dorn jedno 

podzemní podlaží využité pro parkování, kde se nachází 23 parkovacích míst a 12 nadzemních podlaží, 

čímž dosáhne přibližně 49 výškových metrů a bude další lokální dominantou této části města. Celková 

výměra kancelářských ploch bude cca 7500 m2 a téměř tisíc m2 v přízemní části určené pro obchody, 

kavárny apod. Nižší parkovací objekt se svojí výškou navazuje na třípodlažní část administrativní budovy 

a bude disponovat 130 parkovacími místy. Střechy nad parkovacím objektem a nad částí administrativní 

budovy jsou navrženy pro výsadbu extenzivní i intenzivní zeleně. Celkově celý objekt působí velmi 

zajímavým dojmem. [29] 

 

 
Obrázek č. 4: Polyfunkční objekt Dorn po dokončení [36] 

SONO centrum 

Vedle administrativní budovy nesoucí název Platinium, které se nachází na ulici Veveří, bylo 

postaveno futuristické SONO centrum. Stavba především slouží jako multifunkční hudební prostor pro 

kongresy a různé akce s hotelem a restaurací. Velmi neotřelý design této stavby je podtržen obří bílou koulí, 

která tvoří nepřehlédnutelnou dominantu objektu. 

Výstavba této multifunkční hudební budovy byla situována do stavební proluky s opuštěnou 

zahradou. Jednalo se o zbytkovou plochu v urbanizovaném území na ulici Veveří, na pomezí území 

městských částí Brno - Žabovřesky a Brno – střed. Samotná výstavba započala na jaře roku 2011. 

Architektonický návrh od Ing. arch. Františka Šmédka je velmi originální až futuristický, designu stavby 

dominuje obří středová bílá koule, jejíž zhotovení bylo výzvou pro samotné stavitele. V květnu roku 2014 

se Sono centrum otevřelo a začalo sloužit široké veřejnosti.  

Na české poměry je SONO centrum jedinečnou stavbou nejen po stránce vzhledové, ale i tím,  

že došlo ke spojení hotelu, restaurace a hudebního klubu, který může sloužit i jako nahrávací studio.  
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U projektu byl kladen důraz na komfort, jak pro posluchače a hosty, tak i pro samotné účinkující. Kromě 

hudebních produkcí všech žánrů bylo cílem projektu umožnit využití prostor i například pro divadelní  

a filmová představení, pro taneční akce, kongresy, multižánrové festivaly a jiné kulturní a společenské 

události, pro které je možné prostory adekvátně upravovat. Celkově má Sono Centrum devět nadzemních 

podlaží a čtyři podzemní podlaží, kde se ukrývají garáže. Hudební sál disponuje třemi podlažími se dvěma 

velkými balkony. Pódium je dostatečně velké i pro velké orchestry, ale může fungovat i jako taneční parket. 

Kapacita sálu k sezení je téměř 700 míst, ke stání sál pojme až 1000 diváků. Restaurace s celodenním 

provozem disponuje kapacitou až 200 míst a hotel nabízí 39 pokojů. [29] 

 

 
          Obrázek č. 5: Brownfield před výstavbou [29]  Obrázek č. 6: Sono centrum [37] 

 

Vlněna 

Původní objekt Vlněna byl jeden z nejstarších, a i nejrozsáhlejších továrních komplexů na 

zpracování vlny v Brně. Nacházel se mezi ulicemi Dornych, Přízova a Mlýnská. Počátky historie tohoto 

komplexu sahají až do 18. století.   

Na jaře roku 2016 bylo vlastníkem objektu, firmou CTP, započato s celkovou dlouho plánovanou 

demolicí objektu. Po demolici posledních domů se zde začal obrovským tempem vystavovat obchodní 

komplex. Plánuje se zde postavit až 13 nových moderních domů. Předpokládají se zde nájemci z řad 

velkých, převážně nadnárodních firem a prostory pro podnikaní. Dále je zde počítáno i s dvoupatrovými 

garážemi, kancelářemi, byty či studii. Z původního areálu Vlněny se zachovala pouze správní a rezidenční 

budova Bochnerova paláce. Zde má v přízemí vzniknout restaurace a v horních patrech kanceláře. 

Společnost CTP dokončila na konci roku 2018 první fázi projektu Vlněna v prostorách bývalé textilky  

v centru Brna. Dokončení projektu je plánováno na rok 2020. [30] 
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Obrázek č. 7: Vizualizace Vlněna office park [31] 

Závěrem kapitoly je nutno podotknout, že problematika brownfieldů však nemusí být vnímána jen 

jako revitalizace či oprava chátrajících areálů a budov, ale pozitivní může být i dočasné využívání 

opuštěných areálů a staveb, což zabraňuje dalšímu chátrání a znehodnocování majetku. Názornými příklady 

jsou projekty užívající objekty, jež nenacházely své uplatnění – projekt „Malá Amerika“. Prostory areálu 

se nachází v nákladní části brněnského nádraží a nyní slouží veřejnosti v podobě různých pořádaných akcí.  

 

3.9 ANALÝZA	VYUŽITÍ	A	STANOVENÍ	CÍLŮ	ŘEŠENÍ	

3.9.1 Metoda	HABU	

Analýza nejvyššího a nejlepšího využití (HABU, zkratka zanglického výrazu Highest and Best 

Use) je součástí nebo lépe řečeno přímo základem odhadu hodnoty jakéhokoliv majetku a nemovitého 

majetku obzvláště. Jak již bylo definováno, nejvyšší a nejlepší využití je racionálně zdůvodnitelné využití, 

které splňuje následující podmínky a směřuje k největší hodnotě nemovitosti.  

• legálně možné, 

• fyzicky realizovatelné a technicky podložené, 

• finančně přiměřené, 

• maximálně efektivní. [18] 

Nejvyšší a nejlepší využití je zároveň nutnou podmínkou pro existenci tržní hodnoty. To mimo 

jiné znamená, že pokračující, existující nebo alternativní způsoby využití, nejsou-li zároveň využitím 

nejvyšším a nejlepším, nemohou vést k tržní hodnotě, ale pouze k hodnotám, které nejsou postaveny na 

tržních principech. 

Jednou z hlavní problematiky analýzy nejvyššího a nejlepšího využití je fakt, že v současné chvíli 

není definována v žádném právním nebo jiném předpisu platném v České republice. Analýza nejvyššího  
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a nejlepšího využití se v tuzemském tržním oceňování někdy používá jako pomocná metoda, často  

v případech prvního ocenění pro účel developerského záměru. [19] 

Obecné schéma metody HABU 

Zvýše uvedených informací lze sestavit obecné schéma pro metodu HABU. Vzhledem k velmi 

různé variabilitě při ocenění jsou uvedeny nejčastější varianty, které by při ocenění nemovitostí mohly 

nastat. 

 

CHABU = max Ci 

kde CHABU = optimální cena nemovité věci stanovená metodou HABU [Kč] 

Ci = cena nemovitosti podle možných variant [Kč] (uvažují se jen ty, které splňují čtyři 

podmínky HABU. 

 

Cena Ci podle jednotlivých variant: 

a) Cena při zachování stávajícího stavu 

Ci = Cob 

kde Cob = obvyklá (tržní) cena nemovitosti, určená zpravidla zejména cenovým porovnáním, 

případně výnosovou metodou, ke dni odhadu  

b) Cena při provedení rekonstrukce 

Ci = Cob - No 

kde No = náklady na rekonstrukci nemovitosti a stavební řízení. 

c) Cena při změně užívání 

Ci = Cob - Nz 

kde Nz = náklady na stavební či jiné úpravy nemovitosti a změny v příslušných položkách  

u státní správy. 

d) Cena při odstranění stavby a následnému pronájmu či prodeji 

Ci = Cob – D 

kde Nz = náklady na odstranění stavby a řízení o odstranění stavby.  

e) Cena při odstranění stavby a zřízení práva stavby: 

Ci = Cob – D + PS 

kde D = náklady na odstranění stavby a řízení o odstranění stavby, 

 PS = cena práva stavby (s nebo bez stavby) snížená o náklady na jeho zřízení. 
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f) Cena při výstavbě stavby na prázdném pozemku: 

Ci = Cob – (NV + NZ) 

kde  NV = náklady na výstavbu a stavební řízení, 

NZ = náklady na změnu druhu pozemku na pozemek stavební. [19] 

3.9.2 Jednotlivé	kroky	návrhu	k	řešení	

Realizace je situována v zastavěném území městské části Brno – Královo Pole, v k. ú. Ponava,  

v území ohraničeném na východě ulicí Sportovní, z jihu Reissigova. Na samotném území budou 

navrhované stavební objekty o velikosti čtyř nadzemních a jednom podzemním podlaží. Vzhledem  

k umístění pozemků v rámci města a charakteru okolí by bylo vhodné zde umístit objekty, nabízející jak 

prostory pro bydlení, tak komerční prostory a administrativní prostory. Cílem je zjistit pomocí analýzy 

v jakém rozsahu budou jednotlivé prostory nabízeny a jaká varianta bude nejlepší pro využití brownfieldu. 

1. Krok – Legálně možné 

Prvním důležitým krokem je zjistit, jaké možnosti na brownfieldu můžeme realizovat. Jedná  

se především o prozkoumání daného území. Nejprve zjistíme typ povrchu, zdali půda není kontaminovaná 

nebo se nejedná o chráněné území. Je potřeba také zjistit, jestli se na území nachází nějaká zástavba nebo 

se jedná o nezastavěnou plochu. Důležitým faktem je, že musíme vycházet z územního plánu města Brna, 

který definuje funkční plochy. Realizace musí vycházet podle definice územního plánu a v případě jiných 

variant je nutné najít řešení, které umožňuje jeho změnu. Závěrem je potřeba celé území analyzovat  

a v případě vyskytnuté překážky, která brání realizaci projektu, je nutné ji odstranit. 

2. Krok – Fyzicky a technicky realizovatelné 

Dalším krokem je potřeba zjistit, zda je projekt fyzicky a technicky realizovatelný. Území 

brownfieldu je rovinného charakteru a nenachází se na něm žádný výrazný půdní horizont. Vzhledem  

ke zvolené variante ̌, kdy bude samotná stavba o velikosti čtyř nadzemních podlaží a tvarově obdelníku,  

se jeví úprava jako fyzicky možná. Je potřeba zjistit problematiku dopravní dostupnosti a parkování. 

Případně navrhnout opatření, která budou vézt k realizovatelnosti projektu. 

3. Krok – Finančně přiměřené 

Taková varianta, kdy volíme pouze výstavbu na volném pozemku a okamžitý prodej případně 

pronájem, je pro výpočet metody HABU jednou z nejjednodušších. Výnosem je pouze prodej nebo 

pronájem realizované stavby s pozemkem a nákladem jsou náklady na realizaci. Náklady na realizaci této 

zvolené stavby včetně všech dalších nákladů řízení, projekční činnosti, změnu druhu pozemku.  

Při předpokladu prodeje nebo pronájmů částí takové stavby je třeba provést nejlépe výpočet pomocí 

přímého porovnání obdobných objektů.  
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4. Krok – Maximálně výhodné 

Jedná se o závěrečné hodnocení zjištěných výsledků. Je potřeba u varianty výstavby bytového 

domu zjistit finanční proveditelnosti jednotlivých variant. Jednotlivé realizace budou provedeny ve vícero 

variantách a následně je nutné varianty mezi sebou porovnat. Která varianta bude vykazovat výrazně vyšší 

výnos, je zcela zřejmé, že maximálně produktivní je ze zvolených variant právě daná varianta. Je nutné brát 

také v potaz preference investora. 
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4 BROWNFIELD	V	BÝVALÉM	AREÁLU	ABB	EJF	

Tato kapitola se bude týkat návrhu nejlepšího možného využití vybraného brownfieldu v Brně – 

bývalý areál ABB EJF na ulici Cimburkova. V prvé řadě bude představena lokalita, ve které se brownfield 

nachází. Následně samotný popis samotného brownfieldu. V poslední řadě se seznámíme, jak je možné 

území funkčně využít a bude provedena analýza brownfieldu.  

4.1 HISTORIE	A	POPIS	LOKALITY	

Vybraný brownfield se nachází severně od historického centra města v katastrálním území Ponava. 

Ponava je městská čtvrť severně od centra statutárního města Brno. Její katastrální území má rozlohu 

1,60 km². Území pozdější Ponavy bylo k Brnu připojeno v letech 1850 a 1919. Katastrální území Ponava 

bylo utvořeno při reambulaci Brna, z let 1966-1969, spočívající mimo jiné v radikálních změnách 

katastrálního členění Brna, jakož i úpravách hranic Brna s okolními obcemi. Ponava je od 24. listopadu 

1990 součástí samosprávné městské části Brno-Královo Pole.  

 
Obrázek č. 8: Katastrální území města Brna, vlastní zpracování dle [32] 

Západní hranice Ponavy sahá až na ulici Kounicovu a sousedí s katastrálním územím Žabovřesky, 

v katastrálním území Veveří prochází ulicemi Štefánikovou, Hrnčířskou a Kounicovou. V těchto lokalitách 

převládá především bytová zástavba, na hlavních ulicích nejdeme také obchody, služby a restaurační 

zařízení. 
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V severní části hraničí s katastrálním území Královo pole. Nachází se zde i část velkého městského 

okruhu, který právě rozděluje tyto dvě území.  

Ve východní části se rozpíná nákupní centrum Královo pole, které bylo otevřeno v roce 2004. 

Jedná se o největší nákupní centrum na severu Brna, nachází se zde přes 90 obchodů, restaurací a služeb  

a centrum nabízí přes 26 000 m2 obchodních ploch.  

Zajímavá místa středu čtvrtě Ponavy představují plavecký stadion za Lužánkami, dvě hokejové 

haly na ulici sportovní a Hotel Boby centrum, který je známý díky významným kulturním akcím, které  

se zde pořádají. Další sportovní objekty, které zde najdeme jsou tenisové haly a fotbalové hřiště. Na území 

se nachází známý fotbalový stadion Lužánky, díky své dlouholeté historie. Avšak od roku 2001, kdy byl 

uzavřen, chátrá a nyní se rozhoduje o jeho budoucnosti. Jedná se také o brownfieldový objekt. 

Na jižní straně je hranice v ulicích Drobného a pokračuje hranicí parkem Lužánky, které jsou 

součástí městské části Černá pole. Celá čtvrť má výrazně městský charakter, díky své snadné dostupnosti 

z centra je lákadlem široké veřejnosti. 

Dopravní obslužnost oblasti zajištuje systém městské hromadné dopravy. Jedná se především  

o tramvajové linky na ulicích Palackého třídě a několik autobusových linek na ulici Reissigova, které 

protkávají celou oblast. 

4.2 HISTORIE,	POPIS	A	ANALÝZA	BROWNFIELDU	

Jak již bylo zmíněno, brownfield bývalého areálu ABB EJF se nachází v katastrálním území 

Ponava. Z jižní strany jej obepíná ulice Reissigova a ze západní strany vede ulice Sportovní, která navazuje 

na velký městský okruh severně od území. Ze západní strany k pozemkům přilehají zahrady rodinných 

domů na ulici Poděbradova. Nadmořská výška řešeného území se pohybuje mezi 212-214 m.n.n. Území je 

rovinné a momentálně se na něm nenachází žádná zástavba. Na území se nachází stromy a křoviny malého 

charakteru. 

 
Obrázek č. 9: Vyznačení řešeného brownfieldu na mapě, vlastní dle www.mapy.cz 
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Bývalý strojírenský areál patřil První brněnské strojírně, později Alstom Power, areál sloužil jako 

výrobní haly, sklady a administrativní budovy.  

 
Obrázek č. 10: Část bývalého areálu - administrativní budova, vlastní zdroj 

 
Obrázek č. 11: Část bývalého areálu - sklady, vlastní zdroj 

V roce 2011 zde byly provedeny demolice objektů a zpevněných ploch bývalého strojírenského 

areálu. V současné době je pozemek nezastavěný. Areál je součástí lokality typu brownfield, č. 3805 - 

Bývalý areál ABB EJF Cimburkova ul. Jednotlivý stav a typ povrchu na území brownfieldu před demolicí 

a po demolici je znázorněn níže: 
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Obrázek č. 12: Stav a typ povrchu území před demolicí (1996) a po demolicí (2012) [33] 

 

Řešený brownfield má celkovou rozlohu 5,27 ha. Skládá se z několika desítek pozemků, z nichž 

většina je ve vlastnictví firmy IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s., dalším vlastníkem  

je akciová společnost PTÁČEK - správa, a.s., které náleží pozemky v severní části brownfildu. Na území 
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se nachází i pozemky, které vlastní statutární město Brno. Jednotlivá území jsou vyznačena na obrázku 

níže: 

• Zeleně – Imos development, uzavřený investiční fond, a.s. 

• Žlutě – PTÁČEK – správa, a.s. 

• Červeně – Statutární město Brno 

 

 
Obrázek č. 13: Výřez z katastrální mapy s vyznačením řešeného území, vlastní dle [38] 

Jednotlivé pozemky jsou vedeny v evidenci města Brna jako brownfield, s názvem Bývalý areál 

ABB EJF Cimburkova ul. Pozemky jsou zařazeny do kategorie 1a, tedy jedná se o pozemky pravděpodobně 

bez kontaminace (nebo jsou lehce kontaminovány), dobře umístěny a je na nich málo budov nebo budovy 

žádné. Území je bez staré ekologické zátěže. 

Na ploše se nenachází žádné vzrostlé dřeviny, ani stromy ani keřové porosty ve větších skupinách, 

po obvodu pozemku se nachází drobné náletové dřeviny a jednotlivé keře. V místě záměru se nenachází 

půdní horizont. Původní využití byla průmyslová výroba.  

4.2.1 Funkční	využití	

Územní plán města Brna definuje funkční plochy – jedná se o smíšené plochy obchodu a služeb  

a smíšené plochy výroby a služeb. Dle územního plánu je také zobrazena plocha trasy pro automobilovou 

dopravu, a to konkrétně sběrná komunikace se 2 nebo 3 jízdními pruhy. 
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Obrázek č. 14: Výřez mapy územního plánu města Brna [34] 

 

Funkce smíšené plochy 

- jsou určeny převážně k umístění obchodních a výrobních provozoven, zařízení správy, 

hospodářství a kultury, které svým provozem podstatně neruší bydlení na těchto plochách 

- níže uvedené regulativy nelze aplikovat tak, aby výsledným využitím ploch smíšených bylo využití 

monofunkční. 

SMÍŠENÉ PLOCHY OBCHODU A SLUŽEB  

- slouží převážně k umístění obchodních a servisních provozoven a administrativy, které podstatně 

neruší bydlení.  

- pokud objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu a obsahují i funkci bydlení, požaduje se využití 

minimálně částí vnitrobloku přilehlých k bytovým domům pouze pro každodenní rekreaci zde bydlících 

obyvatel (tj. především pro zeleň a hřiště); tímto požadavkem se nevylučuje možnost umístění podzemních 

garáží pod terénem vnitrobloku za podmínky, že příjezd do těchto garáží nezhorší pohodu bydlení  

a nadzemní část vnitrobloku bude využívána, jak je výše požadováno. 

Přípustné jsou: 

- administrativní budovy,  

- stavby pro bydlení v rozsahu do 50 % výměry funkční plochy; za stavby pro bydlení se přitom 

považují objekty, ve kterých více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení  

a je k tomuto účelu určena, a stavby sloužící k zajištění funkce bydlení (nadzemní stavby technické 

vybavenosti, garáže, parkoviště apod.)  

- maloobchodní provozovny do velikosti 1 500 m2 prodejní plochy, maloobchodní provozovny do 

velikosti 3 000 m2 prodejní plochy za předpokladu situování ve vícepodlažním objektu odpovídajícím 

charakteru území a zajištění parkování v objektu, - provozovny stravování a ubytovací zařízení,  
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- řemeslné provozovny,  

- služebny městské policie, stavby pro správu a pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, 

školské a sportovní účely, vč. středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit,  

- zábavní zařízení. 

 

SMÍŠENÉ PLOCHY VÝROBY A SLUŽEB  

- slouží převážně k umístění výrobních provozoven, které podstatně neruší bydlení. 

Přípustné jsou:  

- provozovny výroby a služeb,  

- administrativní budovy,  

- maloobchodní a velkoobchodní provozovny do velikosti 1 500 m2 prodejní plochy,  

- maloobchodní a velkoobchodní provozovny do velikosti 5 000 m2 prodejní plochy za předpokladu 

situování ve vícepodlažním objektu odpovídajícím charakteru území a zajištění parkování v objektu,  

- provozovny stravování a ubytovací zařízení, 

- zahradnictví,  

- stavby pro správu a pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely,  

vč. středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit,  

- zábavní zařízení.3 

4.2.2 SWOT	&	SMART	analýza	brownfieldu	

SWOT analýza se řadí mezi základní univerzální metody strategické analýzy. Je to především  

z důvodu jejího integrujícího charakteru získaných, sjednocených a vyhodnocených poznatků, ze kterých 

jsou generovány alternativy strategií dalšího rozvoje ovlivňující zejména společnost, produkt, službu nebo 

určitého konkrétního záměru. V tomhle případě se bude jednat o zhodnocení a zobrazení stavu řešeného 

brownfieldu jako podklad pro řešení možností jeho využití při revitalizaci. 

Principem je komplexní a přehledné zhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, 

které můžou záměr ovlivňovat. 

                                                             
3 Statutární město Brno. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se mění a doplňuje obecně 

závazná vyhláška statutárního města Brna č. 3/2017 
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Tabulka č. 1: SWOT analýza brownfieldu 

V
ni

tř
ní

 p
ro

st
ře

dí
 

Silné stránky (S – Strenghts) Slabé stránky (W – Weaknesses) 

Pozemek v blízkosti centra města Hluk od dopravy z okolních ulic  

Dopravní dostupnost Větší intenzita dopravy 

Občanská vybavenost Omezená podlažnost 

Nezastavěné území Prašnost v okolí 

Velikost pozemku  

Inženýrské sítě  

Nekontaminovaná půda  

V
ně

jš
í v

liv
y 

Příležitosti (O – opportunities) Hrozby (T – Threats) 

Vytvoření atraktivního bydlení Změna územního plánu města Brna 

Vytvoření podnikatelských příležitostí Finanční náročnost investice 

Možnosti získání dotací Nevyužití kapacit objektů pro bydlení, 
komerci 

Růst daňových příjmů obce Zvýšení dopravní zátěže 

Díky vyhodnocení těchto faktorů je možné lépe definovat cíle práce a minimalizovat případné 

nedostatky či hrozby. 

SMART je analytická technika pro navrhování specifických cílů v řízení a plánování. SMART je 

akronym z počátečních písmen anglických názvů vlastností cílů: 

• S - Specific – tedy cíl by měl být specifický, konkrétní, jasně definovaný; 

• M - Measurable – když je cíl konkrétní, je také měřitelný. Je to důležité pro jasné dokázání,  

že cíle bylo dosaženo; 

• A - Achievable (Acceptable) – cíl by měl být také dosažitelný (ve stanoveném čase), nebo 

přijatelný těmi pracovníky, jimž je nastaven; 

• R - Realistic– cíl by měl být realistický a relevantní (vzhledem ke zdrojům potřebným k jeho 

dosažení); 

• T - Time Specific – cíl by měl být časově specifický, tedy s jasným termínem a jeho plnění  

by mělo být v čase sledovatelné. 

V tomhle případě metodu využijeme i pro revitalizaci daného brownfieldu, abychom si přesně 

definovali náš cíl. 

Tabulka č. 2: SMART analýza brownfieldu 

S Specifikovaný Novostavba bytových a komerčních objektů 

M Měřitelný Nejvhodnější varianta pro realizaci 

A Akceptovatelný Nové možnosti pro bydlení, komerci, obchody a služby 

R Realistický Brownfield je momentálně řešený a dochází k revitalizaci 

T Termínovaný Zahájení realizace stavby v roce 2019 
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4.2.3 Metoda	HABU	

Analýza nejvyššího a nejlepšího využití (highest and best use) je základem jakéhokoliv odhadu 

hodnoty majetku obecně a nemovitého majetku obzvlášť. Využití musí být:  

• fyzicky možné, 

• legálně přípustné, 

• finančně opodstatněné a 

• maximálně výnosné. 

Pro námi řešený brownfield, na kterém se nenachází v současnosti žádná zástavba, zvolíme 

následující výpočet: 

Cena při výstavbě stavby na prázdném pozemku: 

Ci = Cob – (NV + NZ) 

kde  NV = náklady na výstavbu a stavební řízení, 

NZ = náklady na změnu druhu pozemku na pozemek stavební. 

Při užití analýzy nejvyššího a nejlepšího využití se nejedná o subjektivní analýzu vlastníka daného 

majetku nebo oceňovatele nemovitosti. Nejvyšší a nejlepší využití je závislé na kompetitivních silách na 

trzích, ve kterých se v dané době nemovitost nachází. Proto je analýza nejvyššího a nejlepšího využití brána 

jako ekonomická studie a finanční analýza ve vztahu k příslušnému, předmětnému majetku. V návrhové 

části bude zvoleno vícero variant provedení a poté na základě výnosnosti bude určena nejvýhodnější 

varianta pro případného investora. 

Legálně možné – varianta pro výstavbu bytového a polyfunkčního domu je v souladu s právními 

předpisy a jsou tedy právně přípustné.  

Fyzicky možné – vzhledem ke zvolené variantě, kdy se jedná o stavbu na nezastavěném území  

a objekt bytových domů není tak rozsáhlý, aby přesahoval velikost pozemku, zároveň pozemek poskytuje 

dostatek ploch pro další aktivity a parkování, se jeví varianta „fyzicky možná“.  

Finančně přiměřené – na základě analýzy nákladů na provedení realizace a výnosů bude prověřena 

finanční proveditelnost projektu. 

Maximálně výhodné – díky analýze jednotlivých variant zjistíme nejefektivnější využití 

brownfieldu s ohledem na preference investora. 
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5 VLASTNÍ	ŘEŠENÍ	

V této části diplomové práce po analýze konkrétní oblasti bude posuzována možnost regenerace  

a najití nejvhodnějšího způsobu využití konkrétního brownfieldu. 

5.1 VIZUALIZACE	NÁVRHU	

Na následujících obrázcích je vyobrazena vizualizace brownfieldu z leteckého pohledu na území 

a z jihovýchodního pohledu. 

 
Obrázek č. 15: Koncept návrhu brownfieldu, vlastní zpracování dle maps.google.com 
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Obrázek č. 16: Vizualizace návrhu z jihovýchodního pohledu 

Záměr je situován v zastavěném území městské části Brno – Královo Pole, v k. ú. Ponava, v území 

ohraničeném na východě ulicí Sportovní, z jihu ulicí Reissigova a ze západní strany k pozemkům přiléhají 

zahrady rodinných domů na ulici Poděbradova. Ze severní strany je vedeno dopravní připojení z ulice 

Sportovní v návaznosti na okružní křižovatku VMO. 

Na samotném území jsou situované tři stavební objekty. Budova A1, A2 a B1. Vzhledem  

k rozmístění pozemků v rámci města a charakteru okolí jsem došel k závěru, že by bylo vhodné zde umístit 

objekty, nabízející jak prostory pro bydlení, tak komerční a administrativní prostory. Otázkou tedy zůstává, 

do jaké míry má být která funkce v objektu zastoupena. Jeden stavební objekt čítá jedno podzemní a čtyři 

nadzemní podlaží. V podzemním podlaží je umístěno parkování rezidentů, technické zázemí a sklepní kóje. 

Stavební objekty mají totožné rozměry. 

Rozměry jednotlivého objektu jsou následující:  

v délka = 55 metrů 

v šířka = 20 metrů 

v výška objektu = 12 metrů 

v výška podlaží = 3 metry 

v Plocha objektu = 1100 m2 

v Obestavěný prostor = 16 500 m3 
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5.2 VARIANTY	NÁVRHŮ	

5.2.1 Varianta	A	

3x bytový dům (bez komerčních prostor)  

  
Obrázek č. 17: Vizualizační schéma využití objektů ve variantě A 

První zvažovanou variantou je, že všechny objekty budou sloužit pouze jako bytové prostory 

a budou přístupné pouze pro vlastníky bytových jednotek. Celková podlahová plocha objektu činí 1100 m2. 

Z celkové podlahové plochy objektu bylo odečteno 20 %, jedná se především o společné prostory, chodby, 

plochy konstrukcí a jiných nepronajímatelných prostor. Hrubá podlahová plocha činí tedy 880 m2 na jedno 

nadzemní podlaží. V podzemním podlaží pro garážové stání je vyhrazeno 50 % z celkové plochy podlaží. 

Druhá polovina plochy je využitá na technické zázemí, sklepní kóje a chodby.  

V jednotlivých objektech se nacházejí byty s dispozicemi 1+kk až 4+kk. Podlahové plochy 

jednotlivých bytů jsou zprůměrovány z výsledných podlahových ploch bytů na realitních serverech. 

V podzemním podlaží se nacházejí garáže a sklepní kóje. Objekty jsou rozměrově situované totožně 

a jednotlivé údaje pro jeden objekt jsou uvedeny níže v tabulce: 

Tabulka č. 3: Dispoziční návrh bytových jednotek jednoho objektu varianta A 

Dispozice Průměrná plocha 
bytu 

Počet 
1.NP 

Počet 
2.NP 

Počet 
3.NP 

Počet 
4.NP 

Počet 
bytů 

Celková 
plocha j. 

1+kk 40 m2 6 6 3 0 15 600 m2 

2+kk 55 m2 4 4 4 4 16 880 m2 

3+kk 80 m2 4 4 3 2 13 1040 m2 

4+kk 100 m2 1 1 3 5 10 1000 m2 

Celkem bytů v podlaží 15 15 13 11 54 - 

Celkem plocha NP 880 m2 880 m2 880 m2 880 m2 - 3520 m2 
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Celkové hodnoty pro všechny tři objekty budou pak následovné: 

Tabulka č. 4:Celkový počet bytových jednotek v objektech ve variantě A 

Objekt Počet 1+kk Počet 2+kk Počet 3+kk Počet 4+kk Počet bytů 
celkem 

Celková 
plocha 

Budova A1  15 16 13 10 54 3520 m2 

Budova A2  15 16 13 10 54 3520 m2 

Budova B1  15 16 13 10 54 3520 m2 

Celkem 46 48 39 30 163 10 560 m2 

 

Celkem bude k dispozici 163 bytových jednotek, z toho 46 bytů řešených dispozičně 1+kk,  

48 bytů dispozičně 2+kk, 39 bytů dispozičně 3+kk a 30 bytů, které mají dispozici 4+kk. V podzemním 

podlaží bude vybudováno v jednom objektu 40 garážových stání. 

Tabulka č. 5: Garážová stání v jednom objektu 

Položka Počet garážových stání Plocha garáže (m2) Celková plocha PP m2 

Garážové stání 40 13,75 550 

 

Ve všech třech objektech bude celkem k dispozici 120 garážových stání. 



 

 48 

5.2.2 Varianta	B	

1x bytový dům bez komerčních prostor 

2x bytový dům s komerčními prostory 

 
 Obrázek č. 18: Vizualizační schéma využití objektů s komerčními prostory ve variantě B 

 

Druhá varianta je zajímavější z hlediska rozmanitosti, protože se dva objekty skládájí jak 

z bytového prostoru, tak prostoru pro komerci. Komerční prostory se nacházejí v objektech A1 a A2 a jsou 

situovány v prvním nadzemním podlaží. U objektu B1 zůstavají parametry stejné jako ve variantě 

A a prostory jsou vymezeny pouze pro byty. 

Z dlouhodobého hlediska bude tato varianta výnosnější z důvodu inkasovaného nájemného za 

komerční prostory.  
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Tabulka č. 6: Dispoziční návrh bytových jednotek objektu B1 ve variantě B 

Dispozice Průměrná plocha 
bytu 

Počet 
1.NP 

Počet 
2.NP 

Počet 
3.NP 

Počet 
4.NP 

Počet 
bytů 

Celková 
plocha j. 

1+kk 40 m2 6 6 3 0 15 600 m2 

2+kk 55 m2 4 4 4 4 16 880 m2 

3+kk 80 m2 4 4 3 2 13 1040 m2 

4+kk 100 m2 1 1 3 5 10 1000 m2 

Celkem bytů v podlaží 15 15 13 11 54 - 

Celkem plocha NP 880 m2 880 m2 880 m2 880 m2 - 3520 m2 

 

U dalších dvou objektů (A1 a A2) budou prostory prvního nadzemního podlaží určeny pro komerci 

(obchod a služby). 

Tabulka č. 7: Celkový počet bytových jednotek a komerčních prostor v objektech ve variantě B 

Dispozice Průměrná 
plocha  

Počet 
1.NP 

Počet 
2.NP 

Počet 
3.NP 

Počet 
4.NP 

Počet 
bytů 

Celková 
plocha 

Komerční 
prostory 176 m2 5 0 0 0 0 880 m2 

1+kk 40 m2 0 6 3 0 9 360 m2 

2+kk 55 m2 0 4 4 4 12 660 m2 

3+kk 80 m2 0 4 3 2 9 720 m2 

4+kk 100 m2 0 1 3 5 9 900 m2 

Celkem bytů v podlaží 0 15 13 11 39 - 

Celkem plocha NP 880 m2 880 m2 880 m2 880 m2 - 3520 m2 

 

Celkem v této variantě tedy bude k dispozici 132 bytových jednotek. Ke komerčním účelům bude 

k dispozici celkově 10 komerčních jednotek o celkové ploše 1760 m2. 
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5.2.3 Varianta	C	

3x bytový dům s komerčními prostory 

  
Obrázek č. 19: Vizualizační schéma využití všech objektů ve variantě C 

Třetí variantou návrhu je využití komerčních prostor ve všech třech bytových objektech. Komerční 

prostory budou v prvním nadzemním podlaží objektů A1, A2 a B1. Další nadzemní podlaží bude sloužit 

pro bytové jednotky. V následující tabulce jsou opět uvedeny jednotlivé detaily:  

Tabulka č. 8: Počet bytových jednotek a komerčních prostor v jednom objektu ve variantě C 

Dispozice Průměrná 
plocha  

Počet 
1.NP 

Počet 
2.NP 

Počet 
3.NP 

Počet 
4.NP 

Počet 
bytů 

Celková 
plocha 

Komerční 
prostory 176 m2 5 0 0 0 0 880 m2 

1+kk 40 m2 0 6 3 0 9 360 m2 

2+kk 55 m2 0 4 4 4 12 660 m2 

3+kk 80 m2 0 4 3 2 9 720 m2 

4+kk 100 m2 0 1 3 5 9 900 m2 

Celkem bytů v podlaží 0 15 13 11 39 - 

Celkem plocha NP 880 m2 880 m2 880 m2 880 m2 - 3520 m2 
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Celkový počet komerčních prostor a bytových jednotek v jednotlivých nadzemních podlaží ve 

všech objektech je znázorněn v tabulce níže: 

Tabulka č. 9: Celkový počet bytových jednotek a komerčních prostor ve variantě C 

Objekt Komerční 
prostory 

Počet 
1+kk 

Počet 
2+kk 

Počet 
3+kk 

Počet 
4+kk 

Počet bytů 
celkem 

Celková 
plocha 

Budova 
A1 5 9 12 9 9 39 3520 m2 

Budova 
A2 5 9 12 9 9 39 3520 m2 

Budova 
B1 5 9 12 9 9 39 3520 m2 

Celkem 15 27 36 27 27 117 10 560 m2 
 

Ve třetí variantě bude dohromady k dispozici celkem 117 bytových jednotek, a 15 prostorů 

komerce o celkové ploše 2640 m2. 

5.2.4 Varianta	D	

3x Polyfunkční dům 

 
Obrázek č. 20: Vizualizační schéma využití polyfunkčního objektu ve variantě D 
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Poslední variantou návrhu bude výstavba třech polyfunkčních domů. První nadzemní podlaží 

(1.NP) bude sloužit pro komerční prostory. Rozdílné je druhé nadzemní podlaží (2.NP), kde budou prostory 

vyhrazené pro administrativní účely. Obě tyto nadzemní podlaží budou pouze pronajímatelné. Zbylé 

nadzemní podlaží, tj. 3. NP a 4. NP bude vyhrazeno pro prodej bytových jednotek. Podzemní podlaží je 

vyhrazeno opět pro garážové stání a je možnost prodeje těchto garáží rezidentům. 

Tabulka č. 10: Počet bytů, komerčních a administrativních prostor v jednom objektu ve variantě D 

Dispozice Průměrná 
plocha  

Počet 
1.NP 

Počet 
2.NP 

Počet 
3.NP 

Počet 
4.NP 

Počet 
bytů 

Celková 
plocha 

Komerční 
prostory 176 m2 5 0 0 0 0 880 m2 

Administrativní 
prostory 440 m 0 2 0 0 0 880 m2 

1+kk 40 m2 0 0 3 0 3 120 m2 

2+kk 55 m2 0 0 4 4 8 440 m2 

3+kk 80 m2 0 0 3 2 5 400 m2 

4+kk 100 m2 0 0 3 5 8 800 m2 

Celkem bytů v podlaží 0 0 13 11 24 - 

Celkem plocha NP 880 m2 880 m2 880 m2 880 m2 - 3520 m2 

 

Tabulka č. 11: Celkový souhrn bytů, komerčních a administrativních prostor ve variantě D 

Objekt Komerční 
prostory 

Administativní 
prostory 

Počet 
1+kk 

Počet 
2+kk 

Počet 
3+kk 

Počet 
4+kk 

Počet 
bytů 

celkem 

Celková 
plocha 

Budova 
A1 

5 2 3 8 5 8 24 3520 m2 

Budova 
A2 

5 2 3 8 5 8 24 3520 m2 

Budova 
B1 

5 2 3 8 5 8 24 3520 m2 

Celkem 15 6 9 24 15 24 72 10 560 m2 

 

Celkově v poslední variantě projekt nabídne 15 komerčních prostor v 1.NP,  6 

administrativních prostor v 2.NP a celkově 72 bytových jednotek, které se nachází v 3.NP a 4.NP v 

jednotlivých objektech. 
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5.3 NACENĚNÍ	A	NÁVRATNOST	REVITALIZACE	

Tato kapitola se zabývá oceněním pozemku a náklady spojených s revitalizací brownfieldu. 

Následně budou zhodnoceny výnosy investice a její návratnost při prodeji nebo pronájmu bytových  

či nebytových prostor objektu. Z toho bude posouzeno, která z variant je nejvhodnější a nejzajímavější pro 

případného investora. 

5.3.1 Nákladové	položky		

Abychom mohli vůbec začít s případnou revitalizací brownfieldu, je potřeba získat pozemek.  

Do nákladů se započte plocha 33 466 m2 odpovídající velikosti území, která bude potřeba na výstavbu  

+a proces revitalizace vybrané části území brownfieldu. Oblast je vyznačena v mapě katastru nemovitostí 

níže: 

 
Obrázek č. 21: Výřez řešeného území z katastru nemovitostí [38] 

Jednotlivé parcely jsou uvedeny ve výpisu z katastru nemovitostí viz příloha č. 9 a příloha č. 10. 

Celková cena bude vycházet především z tržní ceny pozemků, které se nachází v okolí. 

Cenová mapa města Brna je platná pouze do 31.8.2017 a od skutečnosti se může značně lišit. Proto 

tuhle cenu budeme brát pouze jako orientační. Všechny pozemky dle cenové mapy spadají do oblasti 

s cenou 4 750,- Kč za m2 [39]. Dle výpisu z katastru nemovitostí (příloha č. 11) bylo zjištěno, že na pozemky 

se vztahuje zástavní právo smluvní, a to ve výši 170 000 000,- Kč. Zástavní právo je pro Československou 

obchodní banku. Předpokladem je, že cena pozemku bude vyšší a tato cena je brána v potaz pouze jako 

orientačně. V případě, že tuto cenu podělíme celkovou mírou plochy území, dostaneme se k částce  

4 662,- Kč za m2. Průměrná tržní cena stavebních pozemků nacházející se v okolí byla průměrně 8 267,- 

Kč za m2 (příloha č. 5). Dle přílohy je zřetelné, že čím větší pozemek, tím je nižší cena. Jednalo se o průměr 

ze šesti staveních pozemků v okolí, proto i tuhle hodnotu musíme brát s menší rezervou, protože je 
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variabilní. Rozhodl jsem se vytvořit průměr z tržní ceny stavebních pozemků v okolí s ohledem na cenu 

našeho řešeného pozemku, na které je vázáno zástavní právo v dané výši. Jednalo se o dva průměry cen  

za m2 stavební půdy. Je to především z toho důvodu, že námi řešený pozemek je o daleko větší rozloze než 

na hledaném realitním trhu. Výsledná částka je po zaokrouhlení na celé koruny vychází 6 465,- Kč. Cena 

by mohla orientačně odpovídat ceně pozemku na našem řešeném území. Pro výpočet bude tedy zvolena 

daná cena jako náklad na jeden m2 stavební půdy.  

Další nákladovou položkou je výpočet nákladů na výstavbu objektů. Přibližné náklady spočítáme 

z cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2019. Tyto ukazatele nám určují cenu za m3 obestavěného 

prostoru v závislosti na druhu stavby a materiálu konstrukcí. Výpočet obestavěného prostoru je stanoven 

normou ČSN 73 4055, podle které se určí obestavěný prostor jako součet prostoru základů, spodní části, 

vrchní části, zastřešení a doplňujících částí objektů. Výška jednoho podlaží činí 3 metry. Obestavěný 

prostor jednoho objektu činí 16 500 m3. Z toho vyplývá, že celkový obestavěný prostor všech třech objektů 

je 49 500 m3. Dle THÚ (Technickohospodářského ukazatele), který vychází ze sazebníku JKSO (Jednotná 

klasifikace stavebních objektů) zařadím objekt do skupiny 803 – Budovy pro bydlení a jelikož se jedná  

o čtyřpodlažní objekty, tak jako konstrukčně materiálovou charakteristiku zvolím skupinu 1 – svislá nosná 

konstrukce zděná z cihel, tvárnic a bloků. V téhle variantě budeme počítat s cenou 5 520 Kč za m3. [29] 

Mezi nákladové položky budou zařazeny také parkovací plochy, které jsou významného 

charakteru pro daný projekt. Zde jsem zařadil dle sazebníku JKSO parkovací plochy do skupiny 822.5 – 

Plochy charakteru pozemních komunikací, a to konkrétně do skupiny 7 - kryt z kameniva obalovaného 

živicí, cena činí 1895 Kč za m3 [29]. Parkovací plochy mají rozměry 1900 m3 a přičetl jsem také samotnou 

komunikaci, která mi po výpočtu vyšla po zaokrouhlení 1200 m3. Celkem tedy budeme brát v potaz 3100 

m3 prostoru pozemních komunikací a ploch. 

Propočet dle cenových ukazatelů obsahuje pouze tzv. základní rozpočtové náklady. V návaznosti 

je nutné přičíst náklady spojené s realizací stavby, jako je například, stavební povolení, náklady  

na inženýrskou a projektovou činnost, výsadba zeleně, právní zajištění, pojištění, finanční náklady a ostatní 

další náklady spojené se stavbou. Dle sazebníku Unika a konzultace s rozpočtovými odborníky přičtu 7 % 

z celkových nákladů na novostavbu. 

Jelikož se jedná o realizaci velkého projektu, dle uvážení chci započítat do nákladů také  

5% rezervu pro předem nepředvídatelné výdaje spojené s prováděním stavby. Investor bude předem 

počítat s celkovými náklady včetně rezerv, v případě, že finanční rezervy nebudou použity, bude se jednat 

o navýšení zisku investorovi. 

Poslední nákladovou položkou, kterou je nutné si uvědomit, je splácení úroků za případný 

poskytnutý úvěr na realizaci projektu. Pro investora bude samozřejmě nejvýhodnější splatit úvěr co 

nejrychleji, a to zejména z obdržených finančních prostředků z prodeje a pronájmu nemovitostí. Otázkou 

zůstává, jaká bude poptávka po nemovitosti a za jaký časový horizont může nastat dosažení stejných výnosů 

jako nákladů. Pro výpočty budeme počítat s variantou celkové výše úvěru na náklady, na dobu 10 let při 

úrokové míře 3 %. Vycházel jsem z průměrných úvěrů hypotečních bank na trhu. 
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5.3.2 Výnosové	položky	

Při výnosovém rozpočtu se bude vycházet ze skutečnosti, kdy se investor rozhodne v novostavbě  

domů jednotlivé bytové jednotky prodat, zatímco komerční prostory si ponechá ve svém vlastnictví a pouze 

je bude pronajímat, což mu umožnuje dlouhodobý příjem. Do výnosu bude také započten samostatný prodej 

parkovacích stáních v podzemních garáží. Sklepní kóje jsou započteny do ceny bytů. 

Výnosy, které budou inkasovány prodejem bytových jednotek byly vyčísleny pomocí průměrných 

cen jednotlivých typů bytů dle dispozice nabízených k prodeji na realitním trhu. Aby bylo porovnání 

adekvátní, byly zvoleny byty označené jako novostavby a byty ve výstavbě. Také pro větší přesnost jsem 

zvolil byty, které se nachází co nejblíže katastrálnímu území Ponavy v Králově poli. 

Jednotlivé ceny bytů dispozičně řešené 1+kk můžeme nalézt v příloze č. 1. Ceny bytů s dispozicí 

2+kk jsou v příloze č. 2., byty dispozičně 3+kk jsou shrnuty v příloze č. 3 a příloha č. 4 náleží největším 

bytům o dispozici 4+kk. 

Pro výpočet výnosu z pronájmů komerčních prostor jsem použil stejnou metodu porovnání dle 

tržních cen nabízených na realitním trhu v nejbližším okolí viz příloha č. 5. Skutečné výnosy můžou být 

ovlivněny a zkresleny v závislosti na poptávce a neobsazenosti komerčních prostor. Další položka, o kterou 

budou výnosy z pronájmu sníženy, je správa nemovitosti a případné pojištění. Proto jsem pro výpočet 

použil poměr 70 % obchodních prostor, a to z toho důvodů, že reálně prostory nebudou obsazeny na sto 

procent. Je to dáno například poptávkou nebo samotnou realizací vzniku pronájmu či výpověď, která nese 

určitý časový úsek a druhým důvodem je již zmíněná správa nemovitosti a pojištění. 

Prodej garážových stání bude realizován v podzemním podlaží jednotlivých objektů. Celková cena 

jednoho garážového stání je taktéž převzata z tržní ceny nabízených garážových stání v okolí. Budu vyházet 

z průměrné ceny za m2 garážového stání viz příloha č. 6. 
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6 ANALÝZA	VÝSLEDKŮ	ŘEŠENÍ	

V následné kapitole budou shrnuty všechny varianty řešení daného brownfieldu. Jednotlivé 

varianty budou obsahovat nákladové a výnosové položky a jejich potenciální přínos pro investory. Dojde 

také k vzájemnému porovnání veškerých variant, přičemž z toho bude vytvořena závěrečná analýza 

výhodnosti všech zvolených variant projektu.  

6.1 VARIANTA	A	

Varianta A reprezentuje využití objektů pro bytové prostory bez komerčních prostor. Všechny 

čtyři nadzemní podlaží budou sloužit pouze pro bytové jednotky. Všechny tři budovy budou realizované 

stejně. Zásadní věcí je okamžitý příjem finančních prostředků pouze z prodeje a postrádá případné 

pravidelné výnosy z pronájmů komerčních prostor během budoucích let. Tato varianta je vhodná pro 

investora, který preferuje okamžitý zisk z investice. 

6.1.1 Náklady	

Veškeré náklady potřebné na realizaci projektu ve variantě A: 

Tabulka č. 12: Celkové náklady ve variantě A 

Položka Množství Jednotková cena Náklady 

Pozemek 36466 m2 6 465,00 Kč 235 752 690 Kč 

Výstavba objektu A1 16500 m3 5 520,00 Kč 91 080 000 Kč 

Výstavba objektu A2 16500 m3 5 520,00 Kč 91 080 000 Kč 

Výstavba objektu B1 16500 m3 5 520,00 Kč 91 080 000 Kč 

Parkovací plochy, komunikace 3100 m3 1 895,00 Kč 5 874 500 Kč 

Mezisoučet 514 867 190 Kč 

Vedlejší rozpočtové náklady 7 %  36 040 703 Kč 

Rezerva 5 %  27 545 395 Kč 

Úvěr 3 % 10 let 99 670 432 Kč 

Celkem 678 123 720 Kč 

 

Celkové náklady dosahují výše 678 123 720,- Kč. V případě nevyužití 5 % rezervy z celkových 

nákladů budou investorovi sníženy náklady o danou částku. Pokud by investor disponoval s vlastními 

finančními prostředky, došlo by i k ušetření nákladů v podobě snížení úroků z úvěru. 
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6.1.2 Výnosy	

Ve variantě jsou uvedeny výnosy z prodeje veškerých bytů a garážových stání ve všech objektech. 

Tabulka č. 13: Celkové výnosy ve variantě A 

Dispozice Množství Průměrná plocha bytu (m2) Průměrná cena byt Výnos 

1+kk 46 40 3 212 000 Kč 147 752 000 Kč 

2+kk 48 55 4 686 000 Kč 224 928 000 Kč 

3+kk 39 80 5 864 000 Kč 228 696 000 Kč 

4+kk 30 100 8 880 000 Kč 266 400 000 Kč 

Celkem bytů 163 Celkem 867 776 000 Kč 

 

Celková částka inkasovaná z prodejů 163 bytových jednotek dosahuje necelých 868 milionů 

korun. Výnosy značně převyšují celkové náklady na realizaci. 

Tabulka č. 14: Výnosy z prodeje garážových stání 

Položka Množství Plocha garáže (m2) Cena za garážové stání Výnos 

Garážové stání 120 13,75 356 000 Kč 42 720 000 Kč 

 

Celková částka, kterou obdržíme z prodeje bytů a garážových stání dosáhne  

výše 910 496 000,- Kč. 

6.1.3 Rekapitulace	

Tabulka č. 15: Ziskovost varianty A 

Položka Částka 

Náklady celkem (NC) 678 123 720 Kč 

Výnosy celkem (VC) 910 496 000 Kč 

Celkem Zisk = (NC - VC) 232 372 280 Kč 

 

Za okolností, že dojde k veškerému prodeji bytových jednotek a garážových stání investor získá 

přibližně 232 milionu korun. Varianta nezohledňuje časový úsek, který bude potřeba na realizaci a prodej 

jednotlivých položek.  

Důležitý faktem je, že výsledná ziskovost je v případě, když investor nedisponuje s žádnými 

vlastními finančními prostředky. Je počítáno s navýšením celkových nákladů v případě varianty úvěrů na 

celou výši nákladů, úvěr je počítán na období 10 let s úrokovou mírou 3 %. Pro investora samozřejmě bude 

nejvýhodnější splatit úvěr co nejdříve ze získaných finančních prostředků z prodeje. Otázkou zůstává, jaká 

bude poptávka po bytech a za jaký časový horizont může nastat dosažení stejných výnosů jako nákladů.  

V případně dřívějšího splacení úvěru dochází k navýšení celkového zisku. 
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6.2 VARIANTA	B	

Ve variantě B budou sloužit objekty A1 a A2 komerčním účelům, zejména pronájmem těchto 

prostor. Jedná se o první nadzemní podlaží v těchto dvou objektech. Další tři nadzemní podlaží (2.NP, 3.NP 

a 4.NP) budou sloužit nadále pro bytové prostory. Na rozdíl od předešlé varianty se zde vyskytuje menší 

objem počtu bytů, ale na druhou stranu příjem z pronájmů poslouží jako dlouhodobá ziskovost investice. 

6.2.1 Náklady	

Jednotlivý souhrn nákladů varianty B jsou uvedeny v tabulce níže: 

Tabulka č. 16: Celkové náklady ve variantě B 

Položka Množství Jednotková cena Náklady 

Pozemek 36466 m2 6 465,00 Kč 235 752 690 Kč 

Výstavba objektu A1 16500 m3 5 520,00 Kč 91 080 000 Kč 

Výstavba objektu A2 16500 m3 5 520,00 Kč 91 080 000 Kč 

Výstavba objektu B1 16500 m3 5 520,00 Kč 91 080 000 Kč 

Parkovací plochy, komunikac 3100 m3 1 895,00 Kč 5 874 500 Kč 

Mezisoučet 514 867 190 Kč 

Vedlejší rozpočtové náklady 7 %  36 040 703 Kč 

Rezerva 5 %  27 545 395 Kč 

Úvěr 3 % 10 let 99 670 432 Kč 

Celkem 678 123 720 Kč 

6.2.2 Výnosy	

Budoucí výnosy jsou finanční prostředky obdržené z prodeje bytových a garážových jednotek 

navýšené o roční nájemné z komerčních prostor. 

Tabulka č. 17: Celkové výnosy z prodeje bytů ve variantě B 

Dispozice Množství Průměrná plocha bytu Průměrná cena za byt Výnos 

1+kk 33 40 3 212 000 Kč 105 996 000 Kč 

2+kk 40 55 4 686 000 Kč 187 440 000 Kč 

3+kk 31 80 5 864 000 Kč 181 784 000 Kč 

4+kk 28 100 8 880 000 Kč 248 640 000 Kč 

Celkem bytů 132   Celkem 723 860 000 Kč 
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Tabulka č. 18: Celkové výnosy z prodeje garážových stání  

Položka Množství Plocha garáže (m2) Cena za garážové stání Výnos 

Garážové stání 120 13,75 356 000 Kč 42 720 000 Kč 

 

Celkové výnosy, které dosáhneme prodejem bytových jednotek a garážových stání  

je ve variantě B jsou 766 580 000,- Kč. 

Tabulka č. 19: Celkový výnos z pronájmu komerčních prostor ve variantě B 

Položka Množství Průměrná plocha 
komerce 

Průměrná cena za 
j./měsíc 

Výnos / 
měsíc 

Komerční prostory 10 176 50 688 Kč 506 880 Kč 

Využitelnost prostor = 70 % 354 816 Kč 

Celkem průměrný výnos za 1 rok 4 257 792 Kč 

 

Celkově při obsazenosti 70 % komerčních jednotek by investor získával ročně průměrnou částku 

přes 4 miliony korun. Tahle hodnota je variabilní, protože využitelnost prostor se bude během období měnit 

a inkasovaná částka může být odlišná od skutečnosti.  

6.2.3 Rekapitulace	

Tabulka č. 20: Ziskovost ve variantě B 

Položka Částka 

Náklady celkem (NC) 678 123 720 Kč 

Výnosy celkem (VC) 766 580 000 Kč 

Celkem Zisk = (NC - VC) 88 456 280 Kč 

Předpokládané výnosy z pronájmů za rok 4 257 792 Kč 

 

U varianty B je okamžitý příjem finančních prostředků z prodejů bytů přibližně o třetinu nižší než 

v předešlé variantě, každopádně velikou výhodou jsou budoucí výnosy z pronájmů komerčních prostor, 

které investor bude získávat v následujících letech. Využitelnost obchodních prostor k pronájmu byla 

zvolena 70 %. Roční výnos z pronájmů je více jak 4 milion korun. 

6.3 VARIANTA	C	

Třetí varianta se zaměřuje na komerční prostory ve všech třech objektech. První nadzemní podlaží 

objektů bude vyhrazeno pro obchodní prostory a zbylé tři nadzemní podlaží (2.NP, 3.NP a 4.NP) poslouží 

pro bytové prostory. Rozdílem od předchozí varianty je menší navýšení prostorů pro komerční využití. 

Avšak v této variantě může být pro investora větším rizikem neúplná obsazenost komerčních prostor  

a případné ušlé zisky v budoucích letech.  
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6.3.1 Náklady	

Jednotlivé položky nákladů jsou viditelné níže v tabulce, který jsou totožné jako u předešlých 

variant.  

Tabulka č. 21: Celkové náklady Varianta C 

Položka Množství Jednotková cena Náklady 

Pozemek 36466 m2 6 465,00 Kč 235 752 690 Kč 

Výstavba objektu A1 16500 m3 5 520,00 Kč 91 080 000 Kč 

Výstavba objektu A2 16500 m3 5 520,00 Kč 91 080 000 Kč 

Výstavba objektu B1 16500 m3 5 520,00 Kč 91 080 000 Kč 

Parkovací plochy, komunikace 3100 m3 1 895,00 Kč 5 874 500 Kč 

Mezisoučet 514 867 190 Kč 

Vedlejší rozpočtové náklady 7 %  36 040 703 Kč 

Rezerva 5 %  27 545 395 Kč 

Úvěr 3 % 10 let 99 670 432 Kč 

Celkem 678 123 720 Kč 

 

6.3.2 Výnosy	

Výnosy budou tvořeny z finančních prostředků prodejem bytů a garáží, značnou část výnosů bude 

tvořit nájemné z obchodních prostor ve všech objektech. 

Tabulka č. 22: Celkové výnosy z prodeje bytů ve variantě C 

Dispozice Množství Průměrná plocha bytu Průměrná cena za byt Výnos 

1+kk 27 40 3 212 000 Kč 86 724 000 Kč 

2+kk 36 55 4 686 000 Kč 168 696 000 Kč 

3+kk 27 80 5 864 000 Kč 158 328 000 Kč 

4+kk 27 100 8 880 000 Kč 239 760 000 Kč 

Celkem bytů 117   Celkem 653 508 000 Kč 

 

Celková částka obdržená z prodeje bytových jednotek se vyšplhá přes 653 milionů korun. Avšak 

výnos z prodeje bytů tentokrát nestačí na pokrytí celkových nákladů. 

Tabulka č. 23: Celkové výnosy z prodeje garážových stání  

Položka Množství Plocha garáže(m2) Cena za garážové stání Výnos 

Garážové stání 120 13,75 356 000 Kč 42 720 000 Kč 
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Pokud dojde k prodeji veškerých bytů a garážových stání, celkový výnos z prodeje bude dosahovat 

výše 696 228 000,- Kč, což už v tomhle případě pokryje celkové náklady na realizaci. 

Tabulka č. 24: Celkový výnos z pronájmů komerčních prostor ve variantě C 

Položka Množství Průměrná plocha 
komerce Průměrná cena za j./měsíc Výnos / měsíc 

Komerční prostory 15 176 50 688 Kč 760 320 Kč 

Využitelnost prostor = 70 % 532 224 Kč 

Celkem průměrný výnos za 1 rok 6 386 688 Kč 

 

Celkový výnos z pronájmů komerčních prostor byl snížen o celkovou využitelnost, dosažené 

průměrné roční příjmy z pronájmu dosahují částku přes 6 milionů ročně.  

6.3.3 Rekapitulace	

Tabulka č. 25: Ziskovost varianty C 

Položka Částka 

Náklady celkem (NC) 678 123 720 Kč 

Výnosy celkem (VC) 696 228 000 Kč 

Celkem Zisk = (NC - VC) 18 104 280 Kč 

Předpokládané výnosy z pronájmů za rok 6 386 688 Kč 

 

Ve třetí variantě je zisk z prodeje nemovitostí jen o něco málo vyšší než celkové náklady. Nicméně 

investor může očekávat vyšší budoucí příjem z pronájmů komerčních prostor. Tahle varianta je vhodná 

především tehdy, pokud bude vysoká poptávka po komerčních prostorách. V případě, že obsazenost bude 

dosahovat alespoň výše uvedených 70 %, může investor počítat s dlouhodobými příjmy z pronájmu. 

Varianta je vhodná pro investory, kteří očekávají vyšší stálý příjem z investice v následujících letech  

od realizace projektu. 

6.4 VARIANTA	D	

Poslední varianta se zaměřuje zejména na komerční a administrativní prostory ve všech třech 

objektech. Neklade důraz na okamžité finanční prostředky obdržené z prodejů bytových jednotek  

a garážových stání, ale na budoucí příjmy z pronájmů komerčních a administrativních prostor. Značná 

rizikovost je v případě nedostatečné poptávky po komerčních a administrativních prostor a případné 

související ušlé zisky z pronájmů. 

6.4.1 Náklady	

Náklady zůstávají stejné jako v předešlých variantách. 
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Tabulka č. 26: Celkové náklady ve variantě D 

Položka Množství Jednotková cena Náklady 

Pozemek 36466 m2 6 465,00 Kč 235 752 690 Kč 

Výstavba objektu A1 16500 m3 5 520,00 Kč 91 080 000 Kč 

Výstavba objektu A2 16500 m3 5 520,00 Kč 91 080 000 Kč 

Výstavba objektu B1 16500 m3 5 520,00 Kč 91 080 000 Kč 

Parkovací plochy, komunikace 3100 m3 1 895,00 Kč 5 874 500 Kč 

Mezisoučet 514 867 190 Kč 

Vedlejší rozpočtové náklady 7 %  36 040 703 Kč 

Rezerva 5 %  27 545 395 Kč 

Úvěr 3 % 10 let 99 670 432 Kč 

Celkem 678 123 720 Kč 

 

6.4.2 Výnosy	

Tabulka č. 27: Celkové výnosy z prodeje bytů ve variantě D 

Dispozice Množství Průměrná plocha bytu Průměrná cena za byt Výnos 

1+kk 9 40 3 212 000 Kč 28 908 000 Kč 

2+kk 24 55 4 686 000 Kč 112 464 000 Kč 

3+kk 15 80 5 864 000 Kč 87 960 000 Kč 

4+kk 24 100 8 880 000 Kč 213 120 000 Kč 

Celkem bytů 72  Celkem 485 172 000 Kč 

 

Peníze inkasované z prodeje bytových jednotek činí více jak 485 milionu korun, to stačí na pokrytí 

pouze na necelých 72 % celkových nákladů. 

Tabulka č. 28: Celkové výnosy z prodeje garáží 

Položka Množství Plocha garáže Cena za garážové stání Výnos 

Garážové stání 120 13,75 356 000 Kč 42 720 000 Kč 

 

Celkové výnosy obdržené z prodeje bytových jednotek a garáží jsou 527 892 000,- Kč. V tomhle 

případě celkové výnosy z prodeje nedokáží pokrýt celkové náklady na realizaci. Pokryjí přibližně 78 % 

celkových nákladů na projekt. 
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Tabulka č. 29: Celkové výnosy z pronájmů komerčních a administrativních prostor ve variantě D 

Položka Množství Průměrná 
plocha komerce 

Průměrná cena za 
j./měsíc Výnos/měsíc 

Komerční prostory 15 176 50 688 Kč 760 320 Kč 

Administrativní prostory 6 440 94 160 Kč 1 129 920 Kč 

Využitelnost prostor = 70 % 1 323 168 Kč 

Celkem výnos za rok 15 878 016 Kč 

 

Celkové výnosy z pronájmů komerčních a administrativních prostor dosahují téměř 16 milionů 

ročně, dosažené výnosy jsou počítány již s omezenou využitelnosti všech prostor k pronájmu. 

6.4.3 Rekapitulace	

Tabulka č. 30: Ziskovost varianty D 

Položka Částka 

Náklady celkem (NC) 678 123 720 Kč 

Výnosy celkem (VC) 527 892 000 Kč 

Celkem Zisk (Ztráta) = (NC - VC) -150 231 720 Kč 

Předpokládané výnosy z pronájmů za rok 15 878 016 Kč 

 

V poslední variantě celkové výnosy dosažené z prodeje nemovitých jednotek nestačí na pokrytí 

celkových nákladů vynaložených na realizaci projektu. Avšak předpokládané roční výnosy z pronájmu jsou 

nejvyšší ze všech předchozích variant, výnosy z pronájmu činí 15 878 016,- Kč. Při takové situaci by byla 

návratnost investice 9,5 let. Varianta je vhodná pro investory, kteří neočekávají okamžitý příjem z prodejů, 

ale stálý vyšší dlouhodobý příjem z pronájmů prostor. 

6.5 POROVNÁNÍ	DOSAŽENÝCH	VÝSLEDKŮ		

Závěrem kapitoly bude celkový souhrn jednotlivých variant a následné porovnání dosažených 

výsledků. Následné doporučení vhodnosti variant pro případné investory. V následující tabulce jsou shrnuty 

zisky z prodeje nemovitostí a následné roční výnosy z pronájmu nemovitostí: 
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Tabulka č. 31: Porovnání ziskovosti jednotlivých variant 

 Zisk / ztráta z prodeje Předpokládané roční příjmy z nájemného 

Varianta A 232 372 280 Kč 0 Kč 

Varianta B 88 456 280 Kč 4 257 792 Kč 

Varianta C 18 104 280 Kč 6 386 688 Kč 

Varianta D -150 231 720 Kč 15 878 016 Kč 

 

Při variantě A je dosaženo nevyšších okamžitých výnosů z prodeje nemovitosti, avšak posléze 

nedojde k žádnému dalšímu inkasu finančních prostředků z pronájmu. Při posouzení zbylých jednotlivých 

variant platí pravidlo, čím nižší zisky z prodeje nemovitostí, tím následné vyšší výnosy v budoucích letech 

z pronájmu komerčních prostor. 

V následujícím grafu je porovnání výnosnosti jednotlivých variant závislých na časovém horizontu 

20 let. Pro výnosy z prodeje nemovitostí jsem uvažoval, že se prodají všechny bytové jednotky a garáže 

v rámci období 5 let.  

 
Graf č. 4: Posouzení jednotlivých variant v časovém horizontu 
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Shrnutí porovnání a diskuze 

Závěrem kapitoly vyplývá, že Varianta A dosáhne nejvyšších okamžitých peněžních prostředků 

z veškerého prodeje za předpokládané období 5 let. Avšak další výnosy jsou po pátém roce nulové. Varianta 

je vhodná pro investory, kteří chtějí dosáhnout vyšších výnosů v krátkém časovém horizontu a nejsou pro 

ně podstatné případné budoucí výnosy. Dochází k veškerému prodeji bytových a garážových jednotek 

v objektech.  

Při variantě B dojde přibližně ve čtvrtém roce vyrovnání výnosů s náklady. Další příjmy jsou 

inkasovány z pronájmů komerčních prostor. Během dvaceti let dojde k výnosnosti přes 850 milionů korun, 

což nedosahuje sice výnosů varianty A, ale dochází ke stálým budoucím výnosům z pronájmů. Tato 

varianta je vhodná pro investory, kteří získají prodejem nižší výnos než v předchozí variantě, ale za to 

očekávají nízký stálý výnos po dobu následujících desítek let. Jelikož varianta disponuje s menšími 

obchodní prostory, rizikovost jejich případného využití je nízká.  

Třetí variantou C je předpoklad dosažení stejných výnosů jako nákladů prodejem před pátým 

rokem. Výnosy z prodejů bytů a garáží jsou nižší než v předchozích variantách, ale za to výnosy z pronájmu 

dosahují největších hodnot. Po dvaceti letech výnosnost dosáhne přes 820 milionu korun. Varianta je 

vhodná pro investory, pro které je klíčové získání nějakých okamžitých finančních prostředků, ale kteří 

také požadují vyšší příjmy z pronájmů do budoucích let.  

Poslední varianta je zaměřená především na budoucí výnosy z pronájmů komerčních  

a administrativních prostor. Dosažení bodu zvratu, kdy výnosy se rovnají nákladům je přibližně po devíti  

a půl letech od realizace. Tato varianta je zaměřená a doporučená spíše pro investory, kteří neočekávají 

příjem okamžitých finančních prostředků, ale je pro ně zásadní výnos z pronájmů do budoucích let. Jak je 

patrné z předchozího grafu, před 18 rokem od realizace dosáhne stejných výnosů jako ve variantě C.  

Na dosažení stejných výnosů jako ve variantě B bude potřeba necelých 21 let. Na druhou stranu rizikovost 

poslední varianty může být dána nízkou poptávkou po komerčních a administrativních prostorách  

a následné nižší zisky, než jsou kalkulované. 

Každá varianta přináší řadu výhod i nevýhod a jednotlivá rizika s tím spojená. Veškerá kritéria 

jednotlivých variant byla detailně popsána a zůstává volba na případném investorovi a jeho prioritách, 

kterou variantu považuje za nevýhodnější. 
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7 ZÁVĚR	

 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval analýzou a návrhem vhodného využití konkrétního 

brownfieldu, bývalého areálu ABB EJF, který se nachází v Brně v městské části Královo pole, konkrétněji 

v katastrálním území Ponavy. Ponava je velmi lukrativní a rozvíjející se oblast v poměrné blízkosti centra 

města Brna. Jedná se o rozsáhlou nevyužitou plochu, a právě z toho důvodu jsem si vybral daný 

nevyužívaný brownfield, abych napomohl s řešením problematiky brownfields ve městě Brně. 

Cílem práce bylo navržení nejlepšího možného využití, které splňovalo požadavky vztahující  

se k danému území a bylo v souladu s územním plánem a legislativou. Abych mohl zvolit nejvýhodnější 

variantu, bylo potřeba provést analýzu oblasti, ve které se brownfield nachází. Na základě průzkumu  

a analýzy jsem došel k závěru, že na daném území budou navrženy objekty, které budou sloužit pro funkci 

bydlení, tak pro účely funkce komerční a administrativní. 

Jednotlivé objekty jsou navrženy ve čtyřech rozmanitých variantách jeho funkčního využití. Jedná 

se konkrétně o tři objekty o velikosti čtyř nadzemních a jednom podzemním podlaží. Z ekonomického 

hlediska byla provedena celková nákladnost na realizaci staveb a očekávané výnosy, kterých by potenciální 

investor mohl dosáhnout. Výnosy budou jednak tvořeny z prodeje bytových jednotek a garážových stání, 

tak druhá forma výnosů bude v podobě pronajatých komerčních a administrativních prostorů. Výhody  

a úskalí jednotlivých variant byly mezi sebou vzájemně porovnány. 

Profitabilita jednotlivých variant a výběr nejvhodnějšího řešení závisí především na preferencích 

investora, ale také na aktuálním stavu nabídky a poptávky v dané oblasti. Každá varianta má svá specifika 

a jednotlivá rizika. V případě požadavků na získání vyššího výnosu během kratšího časového období 

považuji za nejefektivnější variantu B. Jedná se o variantu bytových domů s komerčními prostory. 

V případě, že jsou požadovány vyšší výnosy v rámci dlouhodobého hlediska, považuji jako nejvýhodnější 

variantu D, tedy polyfunkční objekty, sloužící pro funkci bydlení, komerce a administrativy.  
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PŘÍLOHA Č. 1: Průměrné ceny bytů 1+kk 

č. Lokalita Dispozice Cena plocha m2 Cena za m2 

1 Ponava - Ptašínského 1+kk 3 300 000 Kč 43 76 744 Kč 

2 Ponava - Střední 1+kk 3 140 000 Kč 38 82 632 Kč 

3 Ponava - U červeného mlýna 1+kk 3 300 000 Kč 34 97 059 Kč 

4 Královo pole - Kociánka 1+kk 2 950 000 Kč 40 73 750 Kč 

5 Královo pole - Košinova 1+kk 2 990 000 Kč 49 61 020 Kč 

6 Královo pole - Kociánka 1+kk 2 990 000 Kč 36 83 056 Kč 

7 Královo pole - Chaloupkova 1+kk 1 850 000 Kč 20 92 500 Kč 

8 Královo pole - Chaloupkova 1+kk 1 885 000 Kč 22 85 682 Kč 

9 Královo pole - Košinova 1+kk 2 990 000 Kč 49 61 020 Kč 

10 Veveří - Kotlářská 1+kk 2 150 000 Kč 28 76 786 Kč 

11 Veveří - Kotlářská 1+kk 3 690 000 Kč 40 92 250 Kč 

Průměr 2 839 545 Kč 36 80 227 Kč 

 

  



 

 

PŘÍLOHA Č. 2: Průměrné ceny bytů 2+kk 

č. Lokalita Dispozice Cena plocha m2 Cena za m2 

1 Ponava - U červeného mlýna 2+kk 3 900 000 Kč 48 81 250 Kč 

2 Ponava - Střední 2+kk 3 830 000 Kč 59 64 915 Kč 

3 Ponava - Střední 2+kk 4 375 000 Kč 65 67 308 Kč 

4 Královo pole - Kociánka 2+kk 4 530 000 Kč 56 80 893 Kč 

5 Královo pole - Kociánka 2+kk 4 400 000 Kč 55 80 000 Kč 

6 Královo pole - Kociánka 2+kk 6 990 000 Kč 70 99 857 Kč 

7 Královo pole - Kociánka 2+kk 3 780 000 Kč 51 74 118 Kč 

8 Královo pole - Kociánka 2+kk 3 780 000 Kč 51 74 118 Kč 

9 Královo pole - Kociánka 2+kk 3 900 000 Kč 52 75 000 Kč 

10 Královo pole - Kociánka 2+kk 3 900 000 Kč 52 75 000 Kč 

11 Královo pole - Košinova 2+kk 3 700 000 Kč 57 64 912 Kč 

12 Královo pole - Chaloupkova 2+kk 4 000 000 Kč 46 86 957 Kč 

13 Královo pole - Chaloupkova 2+kk 4 100 000 Kč 39 105 128 Kč 

14 Královo pole - Chaloupkova 2+kk 3 960 000 Kč 37 107 027 Kč 

15 Královo pole - Chaloupkova 2+kk 4 190 000 Kč 47 89 149 Kč 

16 Královo pole - Chaloupkova 2+kk 4 440 000 Kč 47 94 468 Kč 

17 Veveří - Kotlářská 2+kk 6 150 000 Kč 68 90 441 Kč 

18 Veveří - Kotlářská 2+kk 7 650 000 Kč 63 121 429 Kč 

Průměr 4 531 944 Kč 54 85 109 Kč 

 

  



 

 

PŘÍLOHA Č. 3: Průměrné ceny bytů 3+kk 

č. Lokalita Dispozice Cena plocha m2 Cena za m2 

1 Ponava - Rybníček 3+kk 5 390 000 Kč 98 55 000 Kč 

2 Ponava - Štefánikova 3+kk 4 500 000 Kč 81 55 556 Kč 

3 Ponava - Střední 3+kk 6 100 000 Kč 92 66 667 Kč 

4 Ponava - Střední 3+kk 5 860 000 Kč 90 65 111 Kč 

5 Ponava - Střední 3+kk 6 100 000 Kč 91 67 033 Kč 

6 Ponava - Střední 3+kk 6 300 000 Kč 90 70 000 Kč 

7 Ponava - Střední 3+kk 6 540 000 Kč 90 72 667 Kč 

8 Ponava - Střední 3+kk 6 500 000 Kč 88 73 864 Kč 

9 Ponava - Střední 3+kk 7 070 000 Kč 97 72 887 Kč 

10 Ponava - Střední 3+kk 6 500 000 Kč 89 73 446 Kč 

11 Královo pole - Kociánka 3+kk 6 760 000 Kč 96 70 417 Kč 

12 Královo pole - Kociánka 3+kk 6 930 000 Kč 70 99 000 Kč 

13 Královo pole - Kociánka 3+kk 5 030 000 Kč 70 72 374 Kč 

14 Královo pole - Kociánka 3+kk 6 200 000 Kč 86 72 515 Kč 

15 Královo pole - Kociánka 3+kk 5 130 000 Kč 70 73 286 Kč 

16 Královo pole - Kociánka 3+kk 6 450 000 Kč 86 75 000 Kč 

17 Královo pole - Kociánka 3+kk 5 260 000 Kč 70 75 143 Kč 

18 Královo pole - Kumpoštova 3+kk 6 470 000 Kč 86 75 233 Kč 

19 Královo pole - Kumpoštova 3+kk 8 110 000 Kč 104 77 981 Kč 

20 Královo pole - Kumpoštova 3+kk 7 700 000 Kč 98 78 974 Kč 

21 Královo pole - Zaječí hora 3+kk 7 699 000 Kč 98 78 561 Kč 

22 Královo pole - Berkova 3+kk 6 400 000 Kč 87 73 563 Kč 

23 Královo pole - Berkova 3+kk 9 550 000 Kč 120 79 583 Kč 

24 Veveří - Kotlářská 3+kk 6 730 000 Kč 81 83 086 Kč 

Průměr 6 469 958 Kč 89 73 206 Kč 

 

  



 

 

PŘÍLOHA Č. 4: Průměrné ceny bytů 4+kk 

č. Lokalita Dispozice Cena plocha m2 Cena za m2 

1 Ponava - Domažlická 4+kk 6 000 000 Kč 94 63 830 Kč 

2 Královo pole - Zaječí hora 4+kk 7 180 000 Kč 105 68 381 Kč 

3 Královo pole - Zaječí hora 4+kk 7 550 000 Kč 105 71 905 Kč 

4 Veveří - Kotlářská 4+kk 10 800 000 Kč 111 97 297 Kč 

5 Veveří - Kotlářská 4+kk 11 800 000 Kč 102 115 686 Kč 

6 Veveří - Kotlářská 4+kk 14 240 000 Kč 110 129 455 Kč 

7 Černá pole - Hilleho 4+kk 13 270 000 Kč 137 96 861 Kč 

8 Černá pole - Drobného 4+kk 9 000 000 Kč 135 66 667 Kč 

Průměr 9 980 000 Kč 112 88 760 Kč 

 

  



 

 

PŘÍLOHA Č. 5: Průměrné ceny stavebních pozemků 

č. Lokalita Plocha m2 Cena za měsíc Cena za m2 

1 Královo Pole 812 8 000 000 Kč 9 852 Kč 

2 Královo Pole 441 3 490 000 Kč 7 914 Kč 

3 Řečkovice 3321 13 284 000 Kč 4 000 Kč 

4 Řečkovice 1608 10 990 000 Kč 6 835 Kč 

5 Sadová 379 3 990 000 Kč 10 528 Kč 

6 Královo Pole 381 3 990 000 Kč 10 472 Kč 

 Průměr 8 267 Kč 

 

PŘÍLOHA Č. 6: Průměrné ceny garážových stání 

č. Lokalita Plocha Cena za garážové stání Cena za m2 

1 Královo Pole 17 299 000 Kč 17 588 Kč 

2 Královo Pole - Košinova 23 459 000 Kč 19 957 Kč 

3 Královo Pole - Košinova 13 359 000 Kč 27 615 Kč 

4 Královo Pole - Staňkova 12 390 400 Kč 32 533 Kč 

5 Královo Pole - Herčíkova 12 400 000 Kč 33 333 Kč 

6 Černá Pole - Slepá 13 300 000 Kč 23 077 Kč 

7 Sadová - Kumpoštova 12 326 700 Kč 27 225 Kč 

Průměr 14,6 362 014 Kč 25 904 Kč 

 

  



 

 

PŘÍLOHA Č. 7: Průměrné ceny obchodních prostor 

č. Lokalita Plocha Cena za měsíc Cena za m2 

1 Ponava - Hrnčířská 48 14 000 Kč 292 Kč 

2 Ponava - Štefánikova 17 10 000 Kč 588 Kč 

3 Ponava - Staňkova 20 5 950 Kč 298 Kč 

4 Ponava - Ptašínského 58 10 900 Kč 188 Kč 

5 Ponava - Šumavská 71 14 200 Kč 200 Kč 

6 Ponava - Štefánikova 23 3 840 Kč 167 Kč 

7 Ponava - Šumavská 42 8 400 Kč 200 Kč 

8 Ponava - Šumavská 20 4 100 Kč 205 Kč 

9 Královo pole - Hrnčířská 77 15 000 Kč 195 Kč 

10 Královo pole - Palackého třída 84 28 000 Kč 333 Kč 

11 Královo pole - Palackého třída 40 15 000 Kč 375 Kč 

12 Královo pole - Palackého třída 50 22 000 Kč 440 Kč 

13 Královo pole - Palackého třída 50 10 000 Kč 200 Kč 

14 Královo pole - Palackého třída 23 8 900 Kč 387 Kč 

15 Veveří - Gorkého 100 25 000 Kč 250 Kč 

Průměr 288 Kč 

 

  



 

 

PŘÍLOHA Č. 8: Průměrné ceny administrativních prostor 

č. Lokalita Plocha m2 Cena za měsíc Cena za m2 

1 Ponava 103 21 500 Kč 209 Kč 

2 Ponava - Šumavská 150 30 000 Kč 200 Kč 

3 Královo Pole - Hrnčířská 206 26 609 Kč 129 Kč 

4 Královo Pole - Staňkova 168 25 000 Kč 149 Kč 

5 Ponava - Ptašínského 58 10 900 Kč 188 Kč 

6 Ponava - Šumavská 71 14 200 Kč 200 Kč 

7 Ponava - Šumavská 227 45 400 Kč 200 Kč 

8 Ponava - Střední 178 25 000 Kč 140 Kč 

9 Ponava - Šumavská 42 8 400 Kč 200 Kč 

10 Královo Pole - Štéfánikova 23 3 834 Kč 167 Kč 

11 Ponava - Šumavská 20 4 100 Kč 205 Kč 

12 Královo Pole - Jana Babáka 45 5 250 Kč 117 Kč 

13 Královo Pole - Jana Babáka 400 59 600 Kč 149 Kč 

14 Královo Pole - Jana Babáka 25 6 667 Kč 267 Kč 

15 Královo Pole - Jana Babáka 120 32 000 Kč 267 Kč 

16 Královo Pole - Jana Babáka 95 25 334 Kč 267 Kč 

17 Královo Pole - Jana Babáka 135 32 625 Kč 242 Kč 

18 Královo Pole - Jana Babáka 270 62 250 Kč 231 Kč 

19 Královo Pole - Jana Babáka 150 40 000 Kč 267 Kč 

20 Královo Pole - Jana Babáka 353 105 900 Kč 300 Kč 

21 Královo Pole - Palackého třída 59 16 500 Kč 280 Kč 

22 Královo Pole - Křižíkova 268 67 000 Kč 250 Kč 

23 Královo Pole - Palackého třída 219 40 000 Kč 183 Kč 

24 Královo Pole - Křižíkova 304 30 400 Kč 100 Kč 

25 Královo Pole - Křižíkova 270 55 042 Kč 204 Kč 

26 Královo Pole - Křižíkova 268 67 000 Kč 250 Kč 

27 Královo Pole - Palackého třída 176 75 000 Kč 426 Kč 

Průměr 214 Kč 

 

  



 

 

PŘÍLOHA Č. 9: Výpis z katastru nemovitostí, část 1. 

 
  



 

 

PŘÍLOHA Č. 10: Výpis z katastru nemovitostí, část 2. 

 
 

PŘÍLOHA Č. 11: Výpis z katastru nemovitostí, část 3. 

 


