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1  ÚVOD 

Brownfieldy v dnešní době představují problém, se kterým se setkává skoro 

každé větší město. Tzv. ,,hnědá pole“, vznikají nejen na urbanizovaných území měst, 

ale i na předměstích jako nevyužívané zemědělské, průmyslové nebo jiné plochy. 

S tímto problémem se potýká i statutární město Frýdek-Místek. Jde o problematiku, 

která zasahuje do ekologie, ekonomie, hospodářství a v neposlední řadě do trvale 

udržitelného rozvoje území. Řešení těchto problémů mají za úkol regulační nástroje 

a dokumenty. V České republice se otázkou brownfields, mimo jiné, zabývá pět 

nástrojů. Strategie udržitelného rozvoje ČR, Státní politika životního prostředí, 

Strategie hospodářského růstu, Strategie regionálního rozvoje ČR a Politika 

územního rozvoje. Dokument, který se konkrétně zaměřuje na brownfieldy je 

Národní strategie regenerace brownfieldů, byl vytvořen Agenturou CzechInvest 

v roce 2005 a vychází z pěti výše uvedených dokumentů.  

Statutární město Frýdek-Místek má vlastní nástroj zajišťující udržitelný rozvoj 

území, je jím Strategický plán rozvoje statutární města Frýdek-Místek(dále jen 

,,Plán“). Tento dokument má za cíl dostat město k tzv. Vizi 2025 tím, že bude řešit 

problémy města, mimo jiné i lokalitami brownfields na území města, že se bude 

starat o urbanistický koncept města a bude respektovat všechny podmínky 

stanovené v Plánu. Rok 2025 znamená pro Frýdek-Místek vysokou kvalitu života 

místních obyvatel vyváženou dostatečnou ekonomickou základnou nabízející pracovní 

příležitosti pro místní obyvatele1. Integrovaný plán města byl dokument, který byl 

vytvořen na období 2007-2013 díky využití strukturálních fondů EU a zabýval se 

mimo jiné také problematikou brownfields. 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku brownfields aplikovanou na 

brownfieldy statutárního města Frýdku-Místku. V této práci popisuju regulační 

nástroje města, které se zabývají lokalitami brownfields na území Frýdku-Místku. Pro 

podrobnější analýzy jsem si vybrala dva areály bývalé textilky Slezan a.s., protože se 

nachází, oproti ostatním brownfieldům, ve středu města a tím, že jsou nevyužívané, 

kazí celkový obraz města. V práci je hodnocena navržená funkce areálů BF dle 

územního plánu, dopravní a technická infrastruktura, architektonický potenciál, 

občanská vybavenost a životní prostředí v okolí lokalit. Záměrem analýz je 

představení těchto lokalit jako atraktivních míst ve městě s velkým potenciálem 

využití. 

Práce je doplněna přílohami, které doplňují analýzy brownfieldů. Konkrétně jde o 

výřezy z Územně analytických podkladů, výřezy z Územního plánu města, mapa 

dopravní analýzy a analýzy občanské vybavenosti. 

 

 

                                                   
1 [10] AQE advisors, a. s., 2011 Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdek-Místek 
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2  CÍL PRÁCE 

Cílem práce je představit problematiku brownfields a aplikace dané problematiky 

na město Frýdek-Místek. Dále představit nástroje, které se touto problematikou 

alespoň z části zabývají. Poté zhodnotit stávající stav brownfieldů na území obce a 

zanalyzovat dokumenty a nástroje města. Analýzy jsou řešeny na základě podkladů 

z územního plánu města, Strategického plánu rozvoje statutárního města Frýdek-

Místek a na základě Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. 

Analýzy jsou tvořeny tak, aby představily co největší potenciál řešených lokalit 

brownfields pro případné budoucí využití.  
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3  ZÁKLADNÍ INFORMACE O MĚSTĚ 

Statutární město Frýdek-Místek se nachází v České republice, v 

Moravskoslezském kraji v okrese Frýdek-Místek. Středem města protéká řeka 

Ostravice, která tvoří přírodní hranici mezi Moravou a Slezskem. Frýdek-Místek se 

dělí na sedm katastrálních území – Frýdek, Místek, Chlebovice, Lysůvky, Lískovec u 

Frýdku-Místku, Skalice a Pánské Nové Dvory. Katastrální území Skalice je exklávou 

vůči ostatním částem.  Statutární město má téměř 60000 obyvatel. Rozloha města je 

cca 5200 ha. [20] 

Obr. 1 Lokalizace Frýdku-Místku, zdroj [17], [18], zpracování vlastní 

Frýdek-Místek původně tvořila dvě města – moravský Místek ze 13. století a 

slezský Frýdek (první písemné zprávy ze 14. století). Ke spojení měst došlo v roce 

1943 a od roku 1955 používá dnešní název Frýdek-Místek. 1. července 2006 se 

Frýdek-Místek stal statutárním městem. Protože město vzniklo spojením dvou měst, 

má dnešní Frýdek-Místek dvě jádra. V Místku a ve Frýdku. Můžeme zde nalézt 

historické budovy, dochované charakteristické úzké ulice z předešlých dob. Mezi 

hlavní dominanty města patří frýdecký zámek na Zámeckém náměstí, dále kostel 

Panny Marie ve Frýdku na Růžovém pahorku.[20] 

Městem vedou dvě silnice první třídy. Silnice R56 propojuje Ostravu přes FM až 

po Frýdlant nad Ostravicí a silnice R48 je tah, který vede od Bělotína přes Nový Jičín, 

Příbor, Frýdek-Místek až po Třinec a Český Těšín. Tyto silnice vedou centrem Frýdku-

Místku. Město se tím pádem potýká s velkou silniční zátěží. S tímto problémem by 

mohl městu pomoci chystaný obchvat, který podle Ředitelství silnic a dálnic, má být 

dostaven v roce 2020. Frýdkem-Místkem dále vede železnice, která propojuje 

Frýdlant nad Ostravicí, Frýdek-Místek a Ostravu a železniční trať, která vede 

Frýdkem-Místkem až po Český Těšín. [20] [25] 
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Obr. 2 dopravní napojení Frýdku-Místku, [19] zpracování vlastní 

3.1 BROWNFIELDY VE FRÝDKU-MÍSTKU 

Podle agentury Czechinvest Frýdek-Místek má v současné době pět 

brownfieldů.[22]. Statutární město Frýdek-Místek na svých webových stránkách 

uvádí dvanáct nejvýznamnějších brownfieldů. Mezi ně patří kasárna Palkovická, 

kasárna ve Frýdeckém lese, devět areálů společnosti Slezan Frýdek-Místek, lokalita 

Rybníky a objekt staré teplé válcovny Arcelor Mittal Frýdek-Místek. Všechny lokality 

jsou v dnešní době buď částečně využívané nebo nevyužívané.[21] 

Kasárna Palkovická 

Vlastníkem tohoto brownfieldu je město Frýdek-Místek. Lokalita zahrnuje 

budovy, pozemky a cesty a zalesněné plochy o celkové rozloze 26,6 ha. Areál je z velké 

části zalesněn a je součástí lesních pozemků o celkové rozloze cca 150 ha.2 K areálu je 

přivedena veškerá technická infrastruktura. V roce 2004 proběhl průzkum 

ekologických zátěží v této lokalitě. Nebyla identifikována žádná rizika. Podle 

územního plánuje zde navržená plocha specifická s navrženým využitím pro zařízení 

občanského vybavení, pro zařízení drobné a řemeslné výroby, zařízení tělovýchovy 

a sportu, případně kombinaci těchto funkcí.  

V roce 2010 byla pro tento areál vypracovaná studie, která navrhuje čtyři 

možnosti nového využití této lokality. Varianta první by území využívala pro 

volnočasové aktivity. Varianta druhá řeší kombinaci bydlení a volnočasové aktivity. 

Lehký průmysl a logistika je navrhována ve třetí variantě a ve čtvrté je navrhován 

vědeckotechnologický park.[21] [31] 

                                                   
2 [31] REGENERACE BROWNFIELDS V LOKALITĚ AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN PALKOVICKÁ [online]. 

In: . 2010, s. 54 [cit. 2018-04-07]. Dostupné z: 

http://www.frydekmistek.cz/prilohy/Texty/108930/1335954990_studie_palkovicka_web.pdf 

http://www.frydekmistek.cz/prilohy/Texty/108930/1335954990_studie_palkovicka_web.pdf
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Kasárna ve Frýdeckém lese 

Vlastníkem je statutární město Frýdek-Místek, celková plocha činí 9,7 ha. Kasárna 

se nachází v rekreačně a ekologicky cenné lokalitě v katastrálním území Pánské 

Nové Dvory. Kasárna je ve zdemolovaném stavu a většina budov je zřícena, 

v současné době je prakticky celý prostor zalesněn. Bývalé objekty jsou 

v současnosti mimo provoz. [21] 

Areál sloužil v minulosti jako palpost zapojený do protiletecké a raketové ochrany 

státu 3[21] [32] 

Obr. 4 Mapa kasárny ve Frýdeckém lese, zdroj [30], zpracování vlastní 

 

 

                                                   
3 [32] Kasárna ve Frýdeckém lese [online]. In: . 2012, s. 113 [cit. 2018-04-07]. Dostupné z: 

http://www.frydekmistek.cz/prilohy/Texty/108930/1335954990_studie_frydecky_les_web.pd

f 

Obr. 3 Mapa kasárny Palkovická, zdroj [30], zpracování vlastní 

 

http://www.frydekmistek.cz/prilohy/Texty/108930/1335954990_studie_frydecky_les_web.pdf
http://www.frydekmistek.cz/prilohy/Texty/108930/1335954990_studie_frydecky_les_web.pdf
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Lokalita Rybníky a oblast staré teplé válcovny Arcelor Mittal Frýdek-Místek 

Vlastníkem je ArcelorMittal Ostrava a.s. Brownfield se nachází v průmyslové zóně 

města, v blízkosti železniční trati. Lokalita Rybníky má rozlohu cca 2,5 ha a objekt 

staré válcovny a okolní pozemky cca 2,7 ha, nejsou v dnešní době využívány. 

K pozemkům vede samostatná cesta i technická infrastruktura. [21] 

Celý komplex má 13 budov, zahrnuje halu, administrativní budovu, sklady, školicí 

středisko a další. [33] 

Areály společnosti Slezan Frýdek-Místek, a.s. 

Areály společnosti Slezanu a.s. se nacházejí na obou stranách řeky Ostravice. 

Dohromady je evidováno celkem devět lokalit brownfieldů textilek, z toho dva areály 

jsou již zdemolovány. Jedná se o areál na Nádražní (06) ulici a areál na ulici 

Frýdlantská (03). V roce 2009 byla ukončena veškerá textilní výroba, kvůli 

neschopnosti konkurence a kvůli ekonomické krizi. Krach textilky byl ránou pro 

zaměstnance i pro město, protože textilní průmysl byl velkou součástí identity 

FM.[21], [1], [29] 

 Areály jsou nabízeny k pronájmu nebo prodeji. Územní plán pro tyto lokality 

navrhuje různé využití, např. občanské využití nebo využití pro lehký průmysl. [21] 

V současnosti jsou areály využívané z části pro skladování, lehký průmysl, jako 

kancelářské prostory nebo prodejny anebo nejsou využívány vůbec. Hlavní budova 

areálu na ulici Těšínská bývá využívaná pro kulturní akce, například pro výstavy, 

divadlo nebo koncerty. 

Obr. 5 Mapa brownfieldu válcoven plechu, zdroj [30] 
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Obr. 6 Mapa lokalit textilek Slezanu a.s.[29][30]; 01 – Slezan 01 na ulici Hálkové, 02 – ulice 

Beskydská, 03 – Frýdlantská, 04 – Staroměstská, 05 – Těšínská, 06 – Nádražní, 07 – Sklad 

ČD, 08 – Na Příkopě, 09 – Na Příkopě 
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4  HISTORIE MĚSTA 

4.1 PRVOTNÍ ZMÍNKY NA ÚZEMÍ FRÝDKU-MÍSTKU 

Nejstarší doklady o pobytu člověka na území Frýdku-Místku se datují do období 

zhruba před 14 tisíci až 11 tisíci lety, tedy do starší doby kamenné. Na tomto území 

se našly drobné štípané kamenné nástroje, úštěpy kamenných surovin silicitu 

(pazourku) a rohovce.[1] 

Mladší a pozdní doba kamenná jsou spojeny s lineární keramikou a začíná se 

prosazovat místo lovecko-sběračského způsobu života společnost zemědělská.[1] 

Jako první zlatý věk frýdecko-místecka se dá označit doba halštatská. Byl poprvé 

ve větší míře využit sídlištní potenciál podhorské krajiny. Ta nabízela úrodnou 

sprašovou půdu i refugia. Z tohoto období pocházejí nejstarší doklady osídlení 

městského jádra. [1] 

4.2 HISTORIE A VZNIK FRÝDKU 

Přesné datum založení Frýdku není známé. Má se za to, že první zprávy o existenci 

Frýdku pocházejí z konce 14. a počátku 15. století. Předchůdcem Frýdku byla 

pravděpodobně ves Jamnice, která ležela patrně v místech dnešního Starého Města. 

Frýdek jako takový byl založen těšínskými knížaty asi v letech 1327-1333. Se 

založením města jsou pravděpodobně svázány počátky frýdeckého hradu. Vznikl 

jako gotický hrad, který se postupem času změnil na zámek. [2],[3] 

Obr. 7 Frýdecký zámek, současnost; zdroj [27] 

Frýdek se stal centrem hospodářského života v roce 1423 udělením důležitých 

práv (právo soudní, odúmrť a mílové právo). V roce 1434 těšínská knížata musela dát 

Frýdek do zástavy z důvodů finanční tísni. Řemeslná výroba ve městě byla záležitostí 
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cechů. K nejstarším frýdeckým cechům patřily soukenický, krejčovský a ševcovský, o nichž 

se dochovaly zpráv, už z 16. století. 4[2] 

V průběhu 16. století byl Frýdek s okolními vesnicemi dáván do zástavy. V roce 

1580 koupil panství Frýdecka a Místecka olomoucký biskup Stanislav Pavlovský, 

který ho však v roce 1584 prodal Bartoloměji Bruntálskému z Vrbna.[2] 

V letech 1607 a 1624 byl Frýdek postižen morem. Město trpělo válečnými 

událostmi třicetileté války a hospodářskou krizí. V roce 1645 byly tyto události 

dovršeny dalším propuknutím morové epidemie.[2] 

V roce 1688 město zasáhlo požár, při kterém vyhořelo celé město spolu 

s předměstím, kostelem a zámkem. Sotva se měšťané vzpamatovali, vypukl další 

požár v roce 1702, který zničil radnici, faru a část města.[2] 

V průběhu 18. století byla hlavním zdrojem obživy řemeslná výroba, ta se nijak 

zvlášť nelišila od předcházejícího období. Ve 20. a 30. letech 18. století po nastoupení 

Marie Terezie došlo k radikálnímu zhoršení hospodářské situace kvůli slezským 

válkám. Frýdek v té době byl několikrát obsazen pruskými vojsky.[2] 

Počátek 19. století byl poznamenán nástupem kapitalismu. Byly zakládány textilní 

továrny nejenom ve Frýdku, ale i v sousedním Místku. Mezi hlavní zakladatele 

textilních továren patřili Munk a synové, Landsberger, bratři Neumannové a 

Lemberger. [2] 

Konec 19. a začátek 20. století proběhl ve Frýdku ve znamení vzniku dělnického 

hnutí. Později levicoví příznivci založili místní organizaci Komunistické strany 

Československa. Vznik levice znamenal pokrok v organizování dělnické třídy.[2] 

Na začátku třicátých let 20. století zasáhla Frýdek hospodářská krize. Probíhaly 

stávky, některé proběhly úspěšně jiné ne. Všechny tyto akce byly pronásledovány 

složkami státního aparátu, demonstrace byly rozháněny policisty.[2] 

K významnému zásahu jak města Frýdek, tak i Místek došlo v roce 1943, kdy byla 

obě města sloučena.[2] 

4.3 HISTORIE A VZNIK MÍSTKU 

První zmínky o Místku jsou v závěti olomouckého biskupa Bruna ze 

Schauenburgu z roku 1267. Místek je z té doby charakterizován jako trhová ves 

Friedberch se 40 lány, zachycuje tak stávající stav, a že osídlení je ještě staršího data. 

V domácích válkách v letech 1387 – 1400 byl pravděpodobně Místek (Friedeberg) 

zničen. Na jeho místě bylo založeno městečko, které neslo název Newenstetil (Nové 

Město nebo Místko). Na počátku 15. století měl Místek přibližně o polovinu méně 

obyvatel než sousední Frýdek.[2] 

                                                   

4 [2] ŽÁČEK, Rudolf, Jiřina VESELSKÁ, Karel BOGAR a Jiří URBANEC. Frýdek-Místek. Okresní 

vlastivědné muzeum ve Frýdku-Místku, 1983. 
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V letech 1402-1580 bylo město s celým panstvím přičleněno ke knížectví 

těšínskému. Osudy Místku byly v této době úzce spjaty s Frýdkem a frýdeckým 

panstvím. Z řemesel zde byli zastoupeni soukeníci, hrnčíři, ševci, řezníci, nožíři a 

mlynáři. [2] 

V roce 1584 došlo k odprodání Místku hukvaldskému panství. Tato událost byla 

pro místecké hospodářství velmi výhodná, znamenala částečné omezení 

ekonomicky silnějšího Frýdku.[2] 

V roce 1602 bylo město zničeno požárem a stejně jako Frýdek postihla morová 

epidemie i Místek. Třicetiletá válka zanechala na městě podobné stopy jako 

v sousedním Frýdku.[2] 

V roce 1741 probíhala prusko-rakouská válka. Místečtí spolu s Valachy byli 

povoláni k ochraně moravské hranice a neúspěšně zaútočili na pruskou posádku ve 

Frýdku. Prusové se zmocnili Místku, plenili jej a vypálili 14 domů na náměstí. Místek 

se ale dokázal zotavit a už v roce 1762 měl 301 domů a 8 cechů.[2] 

V 18. a 19. století se rozvíjela textilní řemesla, ta tvořila základ pro vznik textilního 

průmyslu. Nejvýznamnější textilky vlastnily firmy Landsberger a Lemberger. [2] 

Dělnické hnutí se rozvíjelo v těsné součinnosti s Frýdkem.[2] 

V roce 1939 došlo v kasárnách 8. pěšího pluku, umístěných v bývalé Czajankové 

textilce v Místku, k ozbrojenému střetnutí mezi československými vojáky a 

jednotkami německé armády. Bylo to tehdy jediné střetnutí na území 

Československé republiky.[2] 

Obr. 8 Historická mapa Frýdku a Místku z 19. století, zdroj [19] 

4.4 HISTORIE FRÝDKU-MÍSTKU 

Historie Frýdku-Místku se začala psát od 1. ledna 1943, kdy se obě města sloučila 

v jedno. Město neslo název Frýdek, avšak po osvobození v roce 1945 se město 

Rozhodnutím ministerstva vnitra přejmenovalo na dnešní název Frýdek-Místek  

s platností od 1. ledna 1955.[23] 



20 

 

V 60. letech minulého století zažil Frýdek-Místek asi největší přestavbu celého 

města. Začala takzvaná ,,panelová výstavba“ a začala se stavět velká sídliště např. 

sídliště Riviera, Anenská nebo Slezská. Asi nejhorší dopad na vzhled města má 

průtah městem, který byl postaven za dob komunistického režimu. Tato silnice 

nevhodně rozdělila dvojměstí na čtyři části. Přestavba města vedla ke zničení 

historických městských celků. [24] 

Po revoluci, v roce 1989, se začalo hovořit o obchvatu města, který by měl ulehčit 

dnešní situaci v centru Frýdku-Místku. Obchvat je dnes rozestavěn, čeká se na 

vykoupení pozemků, aby mohla stavba pokračovat. Předpokládané zprovoznění je 

stanovené na leden 2020. [24][25] 

4.5 HISTORIE TEXTILNICTVÍ VE FRÝDKU A MÍSTKU 

Textilnictví mělo ve Frýdku i Místku dlouholetou tradici. Výroba a zpracování 

textilií byla v rukou cechovních organizací. Cechy fungovaly jako společenstva, která 

se vyhýbala diskriminací svých členů. Jeden mistr nemohl prodávat své zboží jinde 

než na určeném místě a ve stanovenou dobu. Za každé porušení hrozila pokuta.[51] 

V 17. a 18. století mělo velký význam hlavně soukenictví. Sukno se vyrábělo jak 

pro místní trhy, tak i pro export. Vyváželo se hlavně do Uher, Rakouska, Polska nebo 

na Balkán. Zprvu byla výroba dovolena pouze ve městech, avšak po roce 1740 byl 

vydán patent, který prohlašoval předení a tkaní za svobodné řemeslo. Následek této 

události bylo přestěhování většiny výroby na venkov. Venkovští tkalci pracovali 

levněji a jen někteří měli odbornou kvalifikaci. V polovině 19. století se většina tkalců 

nacházela ve vesnicích.[51] 

Nejstarší frýdecká textilní firma byla založena v roce 1832 Josefem Munkem, který 

se zaměřil hlavně na bělení a barvení textilií. Vznikl tak podnik na periférii Frýdku, 

který mimo bělidlo a barvírnu zahrnoval také mechanickou tkalcovnu, úpravnu a 

textilní tiskárnu. [52] 

Významnou úlohu k přechodu z domácké výroby k velkovýrobě hráli židovští 

obchodníci. Josef Munk začal jako první zpracovávat domácí výrobky manufakturně 

v továrnách. V roce 1982 získal řádné tovární oprávnění a na počátku 50. let 19. 

století byla vybudována tzv. Munkovnice. Byla to mechanická továrna zaměřena na 

úpravu tkanin a ruční textilní tisk. K rozšíření podniku došlo v 90. letech 19. století 

výstavbou tkalcovny na Staroměstské ulici a úpravny bělidla při ulici nádražní. [6] 

Podobnou cestou se vydal i Filip Landsberger, který se živil mimo jiné obchodem 

s bavlněnou přízí a tkaninami. V roce 1851 mu bylo povoleno založit si tiskárnu 

bavlněných kartounů. O několik let zřídil mandlovnu, bělidlo a úpravnu. [6] 

Jeho syn Adolf Landsberger zmechanizoval továrny a později, ve Frýdku, koupil i 

další tovární budovy, ve kterých zřídil tkalcovny. Jeho podnikatelská aktivita ho 

zavedla až do sousedního Místku, kde zkupoval další budovy a upravoval je pro 

potřeby textilnictví. [6] 

http://www.fmpatriot.cz/magaziny/2017/04_2017.pdf


21 

 

Dalšími významnými podnikateli byli bratři Neumannové, kteří se zaměřovali na 

chemické bělení. V roce 1868 vbudovali na Těšínské ulici úpravnu a bělidlo. Závod 

byl postupně rozšiřován o nové provozy - tkalcovnu, mandlovnu a tiskárnu. [6] 

Hospodářská krize ve 30. letech 20. století postihla frýdecké i místecké továrny. 

Podniky musely snižovat výrobu, propouštět zaměstnance a zavírat provozy. Nejvíce 

postižena byla firma Josef Munk a synové, ta musela ukončit výrobu a skončila 

v konkurzu. Ostatní firmy na tom nebyly o nic lépe, neskončily sice v konkurzu, ale 

docházelo k omezování výroby nebo k propouštění zaměstnanců. V té době 

probíhaly stávky na protest proti špatným pracovním podmínkám a proti snižování 

mezd. [6] 

Za druhé světové války docházelo k arizaci židovských podniků. Tento krok se 

dotkl tří frýdeckých a místeckých firem. V roce 1946 vznikl národní podnik Slezské 

bavlnářské závody se sídlem ve Frýdku-Místku. V roce 1949 byl název podniku 

změněn na Slezan. Patřilo zde mnoho podniků nejen z Frýdku a Místku, ale i 

z ostatních obcí např. z Frenštátu pod Radhoštěm, Z Čeladné, z Raškovic apod. 

V roce 1988 se stal Slezan národním podnikem a v roce 1992 akciovou společností. 

Kvůli silné konkurenci a celosvětové ekonomické krizi došlo k ukončení výroby ve 

Slezanu Frýdek-Místek a. s. a společnost se od roku 2008 nachází v insolvenčním 

řízení. Ukončení výroby zanechalo velkou ránu na zaměstnancích, ale i na Frýdku-

Místku, protože textilní továrny byly po uplynulých sto padesát let pevnou součástí jeho 

identity.5 [6] [1] 

                                                   
5 [1] ADAMEC, Tomáš. Frýdek-Místek. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 

2014. ISBN 978-80-7422-314-3.  

Obr. 9 Zleva: Landsbergerova přádelna, v dnešní době již zdemolována, zdroj [40], foto : 

©Jan P. Štěpánek 03/2014; Budova na ulici Těšínská, současnost, vlastní foto 
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5  BROWNFIELDS 

Pojem brownfield pochází z anglického jazyka, v doslovném překladu znamená 

,,hnědé pole“. Tento název se však neuplatňuje. Brownfield bývá nahrazován 

ekvivalenty podle toho, o jaký typ znečištěného území se jedná, např. opuštěné, 

bývalé, nevyužívané, zastaralé průmyslové objekty, zpustošené průmyslové plochy, 

chátrající průmyslové kapacity, staré areály, plochy využívané v minulosti, pozemky, 

na kterých byla skončena původní výrobní nebo jiná činnost apod. [26] 

Tyto plochy se obvykle nacházejí v blízkosti sídelních útvarů, dosahují větší 

rozlohy (cca více než 2ha v ČR) a jsou často nositeli ekologické zátěže. Především pak 

průmyslové areály, krajiny poškozené těžbou nebo též opuštěné vojenské 

komplexy.[26] 

5.1 PROBLEMATIKA BROWNFIELDS 

S problematikou a revitalizací brownfields se setkává skoro každá vyspělá země 

zhruba od konce 60. let 20. století. Toto je významné téma z hlediska sociálně-

ekonomické struktury jednotlivých regionů, se strategickým územním i krajinným 

plánováním. Brownfields jsou nevyužívané zdevastované či narušené plochy 

v urbanizovaném území i ve volné krajině a z hlediska udržitelného rozvoje obcí 

měst i regionů představují zásadní problém. Řešením této problematiky se zabývají 

veřejné orgány na státní, regionální i místní úrovni. Jak z hlediska životního prostředí, 

tak i například z ekonomického hlediska.[26] 

Trend zvyšování záborů krajiny s přírodním charakterem, pro rozšiřování 

urbanizovaných území, a nejen nich, je dlouhodobě neudržitelný. Je v zájmu, aby se 

snižovaly zábory nenarušené krajiny pro nové aktivity a zvýšila se efektivnost využití 

zastavěných území. Problémem je, že se investoři i společnost chtějí vyhnout 

pozemkům s jakýmkoliv ekologickým zatížením nebo pozemkům se zdevastovanými 

budovami. Dochází tak k záboru ploch v blízkosti obytných zón či významných 

dopravních tahů. Následek tohoto jevu mohou být velké dopady na životní prostředí, 

dopady na život obyvatelstva (vyšší hluk) nebo úbytek biotopů pro volně žijící 

živočichy.[26] 

Absence regulativních nástrojů nebo jejich nedůsledné uplatňování v praxi, vede 

k plýtvání nezastavěným územím. Výsledkem takového jednání, upřednostňování 

výstavby na ,,zelené louce“ před revitalizací brownfields, je neregulovaný nebo 

nedostatečně regulovaný růst měst. Jedná se o formu suburbanizace neboli ,,urban 

sprawl“. Jedním z důsledků takovéto aktivity je nízká hustota zástavby, úbytek 

obyvatel ve městě, velký záběr nové půdy a vysoké náklady na budování technické 

a dopravní infrastruktury. [4] 

Opětovné využití ,,hnědých polí“ nabývá v moderní společnosti na významu. 

Vysoká četnost lokalit a areálu, které nejsou využívány a jsou opuštěné, vyvolávají 



23 

 

celé spektrum socioekonomických jevů s často negativními dopady. Například 

z ekonomického hlediska, představují tyto lokality ekonomické ztráty pro 

společnost. Tento problém se netýká jen ekonomické situace, týká se i samotného 

vzhledu města jako atraktivního území pro podnikání, práci a život. [4] 

Problém brownfields má proto vedle dimenze ekonomické, ekologické a územní či 

prostorové také rovinu sociálně psychologickou, a proto je nezbytné k jeho analýze a 

hledání cest k jeho řešení přistupovat s respektováním všech uvedených hledisek.6[4] 

Urban sprawl 

Pojem ,,urban sprawl“ znamená v překladu rozlézání nebo natahování. Je to 

spojené s řídnutím měst a jejich vylidňování. Takovéto rozlézání do krajiny má za 

následek drancování okolní krajiny nebo tvoření nových samostatných území zvané 

,,sídelní kaše“. Tyto sídelní kaše najdeme v každém větším městě nejen v České 

republice. [5] 

Počátky rozpínání měst můžeme hledat již v době průmyslové revoluce. V této 

době docházelo k nárůstu obyvatel a také větším nárokům na životní podmínky 

obyvatel žijících ve městech. Kvalita bydlení ve městech v 19 století měla být 

zajištěna dostatkem čerstvého vzduchu, slunce a zeleně, tzn. rozšířit prostorově 

města a snížit hustotu osídlení.[5] 

Proces rozvolňování městské zástavby se od té doby nezastavil. Vznikla nová 

ideologie, která prosazuje prostorovou rozlehlost a nízkou hustotu osídlení. 

Setkáváme se s ní i v legislativě, např. regulace minimálních rozestupů mezi domy. 

Přitom problémem dnešních měst je řídká zástavba na předměstích.[5] 

Absence regulativních nástrojů nebo jejich nedůsledné uplatňování v praxi, vede 

k plýtvání nezastavěným územím. Upřednostňování výstavby na tzv. ,,zelené louce“ 

vede k neregulovatelnému nebo k nedostatečně regulovanému růstu obcí a 

měst.[4] 

Rozvolňování zástavby má za následek vymezování nových ploch nejen pro 

rodinné domy ale i pro dopravní a technickou infrastrukturu. Dále se zvětšují 

dojezdové vzdálenosti do centra města za prací nebo za občanskou vybaveností. Tím 

se zvyšují emise a hluk ze silniční dopravy. Navíc toto jednání má negativní vliv na 

životní prostředí, proto je potřeba, aby se změnil pohled na výstavbu na zelených 

loukách, v tom smyslu, že takové bydlení nemá pouze pozitiva, ale i negativa. A 

v rámci udržitelného rozvoje hledat plochy pro obytnou zástavbu například mezi 

lokalitami brownfields na území měst.[5] 

                                                   
6 [4] KADEŘÁBKOVÁ, Božena a Marian PIECHA. Brownfields: jak vznikají a co s nimi. V Praze: 

C.H. Beck, 2009. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-807-4001-239. 
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5.2 DĚLENÍ BROWNFIELDS 

Brownfields můžeme dělit z hlediska vzniku, z ekonomického hlediska nebo 

z ekologického hlediska. Lokality brownfields jsou poznamenány historickým 

vývojem a místem výskytu. Z tohoto hlediska je jejich další využití limitováno.  

5.2.1 Dělení z hlediska vzniku 

1. Nevyužívané průmyslové zóny v urbanizovaném území 

Odklon od těžké průmyslové výroby měl za následek vznik nevyužívaných 

průmyslových zón. Tyto areály mohou být potencionálními nositeli znečištění 

podloží.[4] 

2. Nevyužívané administrativní objekty 

Jedná se o budovy, na jejichž provoz a údržbu neměla obec dostatek finančních 

prostředků. Nebo se pro tyto budovy nepodařilo najít nového majitele. [4] 

3. Nevyužívané objekty Českých drah a Správy železniční dopravní cesty 

Největší problém těchto areálů a objektů je, že majetek státních podniků ČD a SŽDC 

není dodnes dostatečně zainvestován a ohodnocen. Vzhledem k této situaci není 

řada objektů dlouhodobě udržována a některé budovy jsou v natolik špatném stavu, 

že by měly být určeny k demolici. [4] 

4. Nevyužívané objekty ozbrojených složek 

Tyto brownfieldy vznikly s odchodem sovětských vojsk z území ČR a se zrušením 

vojenských posádek Armády České republiky. [4] 

5. Nevyužívané zemědělské objekty[4] 

6. Objekty po důlní činnosti[4] 

5.2.2 Dělení z ekonomického hlediska 

Ekonomická atraktivita území brownfields je dána několika faktory. Rozhodujícím 

faktorem je umístění lokality, poškození objektu a zóny, na které se objekt nachází a 

pak ekologické znečištění. Dalším důležitým faktorem je míra vzdělanosti 

obyvatelstva a možnost propagace lokality. [4] [34] 

1. Projekt s nulovou bilancí 

O tento typ brownfields se postará samotný trh vzhledem k dobré lokaci 

brownfieldu. Investice veřejných prostředků není nutná. V anglicky mluvící zemích je 

tento typ nemovitostí označován jako whitefields, neboli ,,bílá pole“. [4] [34] 
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2. Projekty s mírnou podporou 

Lokality brownfields se nenacházejí v tak atraktivních lokalitách jako v prvním 

případě. Tyto projekty vyžadují silnou podporu. Poskytnutá podpora je použita pro 

pokrytí nákladové mezery projektu. Poměr veřejných a soukromých investic je 1:5 a 

více. Tzn., jestliže investujeme do projektu jednu korunu z veřejných prostředků, 

soukromý sektor by měl přispět pěti korunami. Tento poměr je považován za jeden 

z hlavních ukazatelů efektivnosti veřejné investice. [4] [34] 

3. Nekomerční projekty 

Patří zde lokality, u nichž je rozvoj veden sociálními cíli nebo ochranou životních 

prostředí. [4] [34] 

4. Nebezpečné projekty 

Tyto areály se nahází v havarijním stavu a mohou ohrožovat lidské zdraví a životní 

prostředí. [4] [34] 

5. Ostatní projekty  

Velké množství brownfieldů se nachází v nekomerčních oblastech. Pro takovéto 

lokality je pravděpodobné, že pro ně nebude nalezeno nové využití v dlouhodobém 

horizontu. Pro tyto objekty je třeba vytvoření speciálního programu, který by byl 

zaměřen, ve většině případů, na navrácené nezastavěných ploch s přírodním 

charakterem. [34] 

Správné vyhodnocení o jaký brownfield v obci vlastně jde, je základ na kterém 

mohou být v obci definovány jasné cíle, stanovena míra ozdravění a pro jaké využití 

bude území připraveno. [34] 

5.2.3 Dělení z ekologického hlediska 

Brownfieldy mohou být z hlediska ekologie a životního prostředí velkou zátěží. 

Působí negativně na životní prostředí, ale i na vzhledovou stránku urbanizovaného 

území. Práce s takovýmto územím může být velmi náročná z hlediska 

dekontaminace areálu BF. Investor jako takový musí být silný, aby náklady na 

rekultivaci finančně zvládl. To je i jeden z důvodů, proč investoři nechtějí stavět na 

již zastavěném území. Možná dekontaminace je sice finančně náročná, na druhou 

stranu může být výsledkem lepších životních podmínek obyvatel a ekologických 

podmínek. [49] 

1. Lokality bez ekologické zátěže 

2. Lokality s možnou ekologickou zátěží nebo kontaminací 

3. Lokality kontaminované 

U každého bodu musí být vypracovaná analýza s potvrzením ať už negativního či 

pozitivního výskytu kontaminace. [49] 
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5.3 BARIERY ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY BROWNFIELDS 

Na první pohled se může zdát, že největší barierou znovuvyužití brownfields jsou 

peníze, ve skutečnosti to není pravda. Samotné peníze problematiku brownfields 

vyřešit neumí. Co tyto potíže řeší, jsou vhodné strategie, priority programy, podpory 

podnikání, právní rámce a přístupy všech zúčastněných v tomto procesu. Existuje 

spousta příkladů ze zahraničí, kde sice byly peníze, ale výsledek byl stále 

problematický, neefektivní nebo měl dokonce za následek vznik dalších 

brownfields.[34] 

Hlavní bariery při řešení problematiky brownfields jsou: 

 Nedostatečné vzdělání a informovanost v problematice 

 Nedostatečné pochopení rozsahu a podstaty problému 

 Nízká úroveň politické angažování v opětném využívání území 

 Absence strategie pro znovuvyužití brownfields 

 Nedostačující know-how všech osob potencionálně zainteresovaných na 

využívání brownfields 

 Absence národní strategie přístupu k problematice 

 Absence regulativních nástrojů 

 Nedostatečné využití urbanistické perspektivy 

 Zastavování půdy na zelených loukách [34] 

5.4 ANGAŽOVANOST OBCÍ V PROBLEMATICE BROWNFIELDS 

Největší zodpovědnost při řešení problematiky brownfields mají samotné obce. 

Mají možnost určovat a rozhodovat o tom, co se děje anebo co se bude dít na jejich 

území, to ale nestačí k řešení brownfields, protože: [34] 

 Úprava vhodného právního rámce je v rukou vlády a parlamentu.  

 Rozhodující vliv na tento proces mají ministerstva, státní agentury a jejich 

programy.  

  Regiony mají své priority. 

 Potřebné finance kontrolují soukromé finanční instituce. 

 Pozemky a investiční rozhodnutí jsou často v rukou soukromých vlastníků, kteří 

mohou mít na věc rozdílný názor.7 

Obce mají podstatnou moc nad svým územím, např. pomocí nástrojů územního 

plánování. Problém je, že je pro aktivní politiku znovuvyužití brownfields nepoužívají. 

Na druhou stranu je pravda, že i kdyby se tyto nástroje plně využívaly, samy o sobě 

jsou nedostatečné. [34] 

                                                   
7 [34]  JACKSON, Jřina Bergatt. Brownfields snadno a lehce [online]. 2004, , 40 [cit. 2018-04-

25]. Dostupné z: http://rrajm.data.quonia.cz/brownfieldy/publikace/Brownfields1.pdf 

http://rrajm.data.quonia.cz/brownfieldy/publikace/Brownfields1.pdf
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Nástroje, které by podporovaly znovuvyužití již urbanizovaného území v obcích, 

v ČR neexistuje mnoho. Existující nástroje, jsou zatím koncipovány tak, že se na 

podporu rozvoje brownfields používají veřejné prostředky. Pro soukromé investory 

takovýto nástroj neexistuje. [34] 

První program zaměřený na revitalizaci brownfields vypracoval Czechinvest 

v rámci podpor investic. Program využívá výlučně veřejné prostředky. [34] 

K získání nových nástrojů je třeba přimět obce, aby se ve vlastním zájmu zajímaly 

o problematiku brownfields. Bez vlastního zájmu obcí nebude totiž dostatečný tlak 

na to, aby se nové nástroje vyvinuly a aby se vhodně upravil právní rámec. [34] 

Problémem ale je, že obce často netuší, kolik procent zastavěného území 

brownfields tvoří nebo dokonce neví, co vše je nebo může být brownfield, případně 

jaké problémy s nimi souvisí. Jako důkaz může být fakt, že územní plány uvolňují 

další a další rozvojové plochy na okrajích sídel, neboli plochy na ,,zelených loukách“. 

Takovýto postup může mít za následek vznik dalších ploch brownfields. [34] 

Brownfields v konkurenci s výstavbou na ,,zelené louce“ nemají šanci. Realizační 

záměry na zelené louce jsou často levnější a rychlejší než v urbanizovaném území. 

Tímto konáním vzniká tzv. urban sprawl, což je druh suburbanizace, kterou je možno 

považovat za nežádoucí jak z hlediska ekonomického, tak z environmentálního. [34] 

Pojem ,,urban sprawl“ znamená v překladu rozlézání nebo natahování. Je to 

spojené s řídnutím měst a jejich vylidňování. Takovéto rozlézání do krajiny má za 

následek drancování okolní krajiny nebo tvoření nových samostatných území zvané 

,,sídelní kaše“. Tyto sídelní kaše najdeme v každém větším městě nejen v České 

republice. [5] 

Obce si nemusí uvědomovat, že lokality brownfields mají i pozitiva. Například 

brownfields mají často připojení k technické infrastruktuře, která se naopak musí 

dostavět na předměstích. [34] 

Touto novou výstavbou může docházet k plýtvání se zdroji bonitních 

zemědělských půd ve volné krajině na úkor např. výrobních komplexů, silniční 

dopravy nebo již zmíněné technické infrastruktury. Nově vybudované kapacity 

narušují ráz příměstské krajiny, redukují místní ekosystémy a znehodnocují přírodní 

zdroje. Takto nově lokalizované objekty mají mnohem vyšší spotřeby energií a vody 

(z důvodů vzdálenosti od zdrojů), tím pádem se stávají ekonomicky nevýhodné.[4] 

Jestliže se daří oživovat lokality BF uvnitř obce, zachovává se a vylepšuje i 

ekonomie využití území. Využívá se stávající infrastruktura, mohou vznikat nová 

pracovní místa, nové byty, lidé se udržují ve městech, města mají lepší vzhled atd. 

Přeměna areálu BF může zvýšit hodnotu existujících nemovitostí, ale i přitáhnout 

nové investory. Revitalizace brownfields není krátkodobý záměr, ale cílený záměr, 

který může být přínosnější, než se na první pohled může zdát. [34] 
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5.5 NÁSTROJE ZABÝVAJÍCÍ SE BROWNFIELDS 

Na úrovni České republiky existuje pět dokumentů, které se mimo jiné zabývají 

problematikou regenerací brownfields. 

 Strategie udržitelného rozvoje ČR 

 Strategie hospodářského růstu ČR 

 Strategie regionálního rozvoje ČR 

 Politika územního rozvoje ČR 

 Státní politika životního prostředí[49] 

5.5.1 Strategie udržitelného rozvoje ČR 

Strategie udržitelného rozvoje České republiky byla schválena 8. 12. 2004 

Usnesením vlády České republiky. [50] 

Nástroje Strategie udržitelného rozvoje ČR se zaměřují na omezování 

nerovnováhy ve vzájemných vztazích mezi ekonomickým, environmentální a 

sociálním pilířem. Směřují k zajištění co nejvyšší dosažitelné kvality života pro současnou 

generaci a k vytvoření předpokladů pro kvalitní život generací budoucích (s vědomím 

toho, že představy budoucích generací o kvalitě života mohou být oproti našim odlišné)8 

[50] 

5.5.2 Strategie hospodářského růstu ČR 

Strategie hospodářského růstu ČR je sestavená jako materiál, který identifikuje 

rozvojové plochy ČR, principy a nástroje vedoucí k hospodářskému růstu a 

udržitelnému rozvoji ČR. Představuje klíčový prvek koordinace hospodářské politiky. 

Zrychlením hospodářského růstu a zvýšením konkurenceschopnosti jsou základním 

vodítkem v procesu sestavování Strategie hospodářského růstu. [35] 

5.5.3 Strategie regionálního rozvoje ČR 

Strategie definuje priority a cíle České republiky v oblasti regionální politiky. Dle 

zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje formuluje přístup státu 

k podpoře regionálního rozvoje, poskytuje potřebná východiska a stanovuje rozvojové 

cíle a zásady pro vypracování regionálních programů rozvoje. SRR je nástrojem realizace 

regionální politiky a koordinace působení ostatních veřejných politik na regionální 

rozvoj.9[41] 

                                                   
8 [50] Doc. Ing. arch. Alena Mansfeldová, CSc. Analýza aktuálních strategií souvisejících s 

problematikou brownfields v České Republice. In: Člověk, stavba a územní plánování III.. 

ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2009). Str. 24-34. ISBN: ISBN 978-80-01-04293-9 
9 [41] Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 [online]. 2013, 150 [cit. 2018-05-15]. 

Dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/08e2e8d8-4c18-4e15-a7e2-0fa481336016/SRR-

2014-2020.pdf?ext=.pdf 

http://www.uzemi.eu/autori/-30-alena-mansfeldova.html
http://www.uzemi.eu/publikace/-5-clovek-stavba-a-uzemni-planovani-iii.html


29 

 

5.5.4 Politika územního rozvoje ČR 

Politika územního rozvoje ČR je celostátní nástroj územního plánování, který slouží 

zejména pro koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci územně 

plánovací činnosti krajů a současně jako zdroj důležitých argumentů při prosazování 

zájmů ČR v rámci územního rozvoje Evropské unie. 10[36] 

5.5.5 Státní politika životního prostředí ČR 

Vymezuje plán na ochranu životního prostředí v České republice.  

Hlavním cílem je zajistit zdravé a kvalitní životní prostředí pro občany žijící v České 

republice, výrazně přispět k efektivnímu využívání veškerých zdrojů a minimalizovat 

negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí, včetně dopadů přesahujících 

hranice státu, a přispět tak ke zlepšování kvality života v Evropě i celosvětově.11[37] 

Hlavní cílem týkající se problematiky brownfields, je v tomto dokumentu zaměřen 

na omezování záborů volné krajiny a upřednostňování znovuvyužití či rekultivaci 

stávajících ploch. Mezi dílčí cíle této problematiky patří obnovení narušené funkce 

krajiny, odstranění ekologických zátěží, snížení záborů zemědělské krajiny pro nové 

aktivity, znovuvyužití narušené krajiny a zvýšení efektivnosti využití zastavěných 

území. [50] 

 

5.6 NÁRODNÍ STRATEGIE REGENERACE BROWNFIELDŮ 

Národní strategie regenerace brownfieldů vychází z pěti výše jmenovaných 

dokumentů, dále specifikuje priority, cíle a úkoly v nich obsažené. 

Předmětem Národní strategie regenerace brownfieldů je definování nástrojů, cílů 

a koordinace veřejné podpory v procesu regenerace BF. Vznikla z potřeby 

komplexního řešení problematiky regenerace brownfieldů v ČR a na základě 

Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfieldů, kterou vypracovala Agentura 

CzechInvest. Studie, která byla ukončena v polovině roku 2007, identifikovala 2355 

lokalit brownfields (téměř čtvrtina z celkového odhadovaného počtu BF v České 

republice. Celková rozloha zjištěných areálů je 10362 ha. [48] [38] 

Cíle strategie jsou: 

 řešení co největšího množství BF v ČR,   

                                                   
10[36] Politika územního rozvoje České republiky. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [online]. 

[cit. 2018-05-09]. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-

pravo/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky 
11 [37] Státní politika životního prostředí ČR. Ministerstvo životního prostředí [online]. [cit. 

2018-05-09]. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi 
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 socioekonomický rozvoj postižených regionů,  

 upřednostňovat brownfieldy před greenfieldy, 

 zachovat historickou, urbanistickou asociální hodnotu lokalit 

 stanovit priority regenerace BF 

 vytvořit rámec financování, stabilizovat potřebné zdroje 

 identifikovat bariéry a rizika v procesu regenerace, navrhnout opatření proti 

jejich vzniku[47] 

Důvody regenerace 

Brownfieldy způsobují problémy, které brzdí rozvoj území, brání hospodářskému 

vývoji, negativně působí na životní prostředí, přispívají ke špatnému obrazu 

územního celku. BF dále blokují rozvojové rezervy, stav brownfields je mnohdy 

estetická závada ve struktuře osídlení. [49] 

Vizí Národní strategie regenerace brownfieldů je celkové ozdravění území, rozšíření 

nabídky pro podnikatele, zlepšení životního prostředí ve všech jeho složkách a dosažení 

efektivního využití dříve zanedbaného území s ohledem na tvorbu kvalitní struktury 

osídlení a krajiny, při respektování kulturně-historických, ekonomických, ekologických i 

sociálních hledisek.12 [49] 

Regenerace brownfieldů spočívá v rekonstrukci nevyužívaného objektu pro nové 

využití. Může se však stát, že technický stav objektů je v tak špatném stavu, že by 

pouhá rekonstrukce nestačila. V takovém případě je potřeba udělat dvě fáze 

regenerace BF. Fázi rekultivace a fázi obnovy. U větších areálů dochází ke kombinaci 

obou typů regenerace. Kvůli vysokým nákladům a rizikům, které jsou spojeny s těmito 

typy projektů, však soukromý sektor nemá o investování do regenerace brownfieldů 

zájem.13 Proto je potřeba, aby veřejný sektor, v případě potřeby, podpořil sektor 

soukromý v celém procesu regenerace. [49] 

                                                   
12 [49] Ministerstvo průmyslu a obchodu. Národní strategie regenerace brownfieldů. 

Praha, 2008 
13 [49] Ministerstvo průmyslu a obchodu. Národní strategie regenerace brownfieldů. 

Praha, 2008 
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6  ANALÝZA NÁSTROJŮ MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 

Statutární město Frýdek-Místek v současné době nemá nástroj, který by se 

zabýval pouze problematikou brownfields. V roce 2011 byl Zastupitelstvem města 

FM schválen Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdek-Místek. Tento 

dokument vytyčuje budoucí orientaci města v období 2012-2025 a umožňuje městu 

komplexní identifikaci hlavního potenciálu rozvoje. A mimo jiné se zabývá i 

problematikou brownfields.  

Společně s tvorbou Strategického plánu rozvoje byl proveden na území města 

anonymní průzkum kvality života občanu. Byly zjišťovány i názory představitelů 

města, žáků osmých a devátých tříd základních škol a žáků středních škol. 

Akční plán je dokument, který bezprostředně navazuje na SPRFM. Vychází z cílů, 

problémových okruhů, opatření a rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém 

plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Je to dokument, který zahrnuje 

plánované akce a realizace na konkrétní období. Poslední Akční plán je zhotoven na 

období 2017-2018. 

6.1 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA 

FRÝDEK-MÍSTEK – PŘITAŽLIVÉ MĚSTO 

V programovacím období 2007 – 2013 se městu naskytla možnost využít 

strukturální fondy Evropské unie pro své projekty a záměry a pro svůj všestranný a 

především udržitelný rozvoj. Vznikl tak Integrovaný plán rozvoje statutárního města 

Frýdek-Místek – Přitažlivé město. Jedná se o koncepční dokument, který je pro města 

nad 50 tisíc obyvatel povinným dokumentem pro čerpání z některých prioritních os 

v rámci Operačních programů. [13] 

Dokument mimo jiné řeší i problematiku brownfields. Zaměřuje se na udržitelný 

rozvoj a na využívání ploch BF, z hlediska podpory podnikatelského prostředí ve 

městě nebo z hlediska regenerace měst jako center ekonomického rozvoje regionu. 

[13] 

6.2 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍ MĚSTA FRÝDEK-

MÍSTEK 

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdek-Místek vychází z potřeb města jako 

územního celku, akceptuje hlavní směry rozvoje, priority a cíle vyšších územních celků, 

reaguje i na nové ekonomické příležitosti a možnosti podpory ze strukturálních fondů 

Evropské unie v programovacím období a bude hlavním dokumentem města pro účast 

v jednotlivých programech vyhlašovaných EU nebo Českou republikou.14 [10] 

                                                   
14 [10] AQE advisors, a. s., 2011 Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdek-Místek 
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Podkladem pro tvorbu SPRFM byly stávající analýzy a koncepce, pořízené pro 

rozvoj jednotlivých oblastí a spadající do kompetence obecní samosprávy. 

Analytické podklady sestávají z Profilu města a ze SWOT analýzy. Z těchto materiálu 

pak vychází Akční plán.[10] 

Tento Plán je koncipován jako dlouhodobý rozvojový dokument, který má 

formulovat cíle, opatření a rozvojové aktivity města do roku 2025. [10] 

Návrhová část Strategického plánu je rozdělená do pěti základních úrovní, které tvoří 

,,strategický skelet“ návrhové části. [10] 

Definované úrovně: 

 Strategická vize – zastřešující rámec návrhové části 

 Globální strategické cíle – strategie a cesty, jak dosáhnout vize města 

 Tematické oblast – strukturovaná formulace hlavních tematických sektorů 

 Opatření – problémové opatření, které jsou řešeny na úrovní rozvojových 

aktivit 

 Rozvojové aktivity – obecně formulované záměry na nejnižší úrovni návrhové 

části 

6.2.1 Vize 2025 

Statutární město FM je v roce 2025 rozvinutým, multikulturním městem, které si 

nadále zachovává historicko-průmyslové tradice, je konkurenceschopné, 

ekonomicky stabilní a přitažlivé pro podnikatelské subjekty. Má kvalitní dopravní i 

technickou infrastrukturu, rozvíjející se při respektování urbanistických zásad. Dále 

je vizuálně atraktivní se zdravým životním prostředím, podporuje rozvoj cestovního 

ruchu, vzdělání. Pro občany je to město, kde stojí za to ,,žít“.[10] 

Místní obyvatele vnímají FM jako město, které si zachovává historicko-průmyslové 

tradice, má dostatečnou občanskou vybavenost, umožňuje víceúrovňové vzdělání, 

poskytuje širokou škálu aktivit, zabezpečuje kvalitní zdravotní péči, je 

konkurenceschopné a ekonomicky stabilní a má své genius loci.[10] 

6.2.2 Globální strategické cíle 

Pro období Strategického plánu bylo definováno pět globálních strategických cílů: 

 Vytvoření jedinečné a nezaměnitelné tváře města jako města pro ideální 

život, vzdělání kulturu a sport 

 Zlepšení podmínek a vytvoření předpokladů pro výstavbu bytů a regenerací 

domů, připravit další rozvojové plochy pro bydlení 

 Efektivně začlenit město mezi vyspělá euroregionální centra při respektování 

zásad komunitního plánování 

 Vytvoření podnikatelského prostředí ve městě, rozvoj firem, které budou ve 

městě investovat, zaměstnávat obyvatele a diverzifikovat ekonomiku 
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 Vybudování funkčního a bezpečného dopravního systému, který bude 

navazovat na urbanistické hodnoty a kvalitu životního prostředí[10] 

Pro rozvoj města do roku 2025 byly vytvořeny tři tematické okruhy, které vycházejí 

z analýzy území a SWOT analýzy. Tematické oblasti jsou následující: 

 Tematická oblast 1 – Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch 

 Tematická oblast 2 – Sociální služby a zdravotní péče 

 Tematická oblast 3 – Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní 

prostředí[10] 

Každá tematická oblast má vypracované základní charakteristiky, souhrny 

opatření a rozvoje aktivity, ty budou následně převedeny v Akčním plánu do podoby 

konkrétních projektů. [10] 

Charakter Tematických oblastí je často průřezový, tzn., že realizací jedné aktivity 

v dané Tematické oblasti dochází k řešení problému v jiné oblasti či opatření. [10] 

Podpora rozvoje brownfields ve městě patří do Tematické oblasti 3. Řeší zde, na 

obecné úrovni, že je potřeba vrátit občanům lokality brownfieldů. Tzn. znovuvyužití 

lokalit brownfields pro různé funkce. [10] 

6.2.3 Akční plán 

Je to strategický dokument, který navazuje na záměry a cíle Strategického plánu 

rozvoje statutárního města Frýdek-Místek a dále je konkretizuje. Akční plán 

zpřesňuje akce na nejbližší léta. Projektové náměty musí být v souladu s vizí města 

a strategickými cíli a jsou zařazeny pod rozvojové aktivity v rámci opatření a 

problémových okruhů. 

Brownfields a Akční plán 

Akční plán se mimo jiné zaměřuje na revitalizaci a regeneraci lokalit brownfields. 

AP pro období 2012-2014 se zaměřoval na oblast Kasáren Palkovice v Místeckém 

lese. Tento úkol byl v tomto období splněn pouze z části. [14] 

Akční plán na období 2015-2016 se zaměřoval znova na revitalizaci brownfieldu 

Kasáren Palkovice, konkrétně na vybudování technické infrastruktury, tento úkol 

však nebyl splněn. Dále se zabýval využitím lokalit bývalé textilky Slezanu. A to areálu 

Na Příkopě a bývalého Slezanu 08. Záměrem využití komplexu Na Příkopě je 

obnovení zooparku/faunaparku, který se zde nacházel v letech 1960-1976. Záměr 

pro lokalitu Slezanu 08 je Zřízení podnikatelského centra. Kvůli probíhajícím 

jednáním se společností Slezan Holding a.s. však tento cíl nebyl splněn.[15] 

Akční plán na období 2017-2018 se zaměřuje blíže na lokality Slezanu, pokračuje 

v záměru obnovení zooparku/faunaparku v areálu Na Příkopě. Dále se zabývá 

využitím bývalého Slezanu 08, buď zázemí po začínající podnikatelské subjekty, nebo 

jako areál pro trvalou výstavu amerických veteránů z období 1930-1980. Zda tyto 
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cíle byly splněny, se ukáže až po vyhodnocení Akčního plánu na období 2017-2018. 

Momentálně tento dokument není k dispozici.[16] 

Vyhodnocení 

Dá se říct, že statutární město Frýdek-Místek se zajímá o nevyužívané lokality 

brownfields na svém území. Město má zájem o tyto plochy a přeměnit je k lepšímu 

využití. Realizace záměrů z Akčního plánu pro lokality brownfields je ale obtížnější. 

Od doby, co existuje Akční plán, nebyl dokončen žádný záměr týkající se regenerace 

brownfields. Pár úkolů z AP bylo však splněno částečně a na některých se pracuje 

průběžně.  

Toto může být důkaz nedostatečné atraktivnosti lokalit pro investory nebo 

nedostatečné seznámení se záměrem města. Další problém může být vykupování 

pozemků brownfields. S tímto problémem se město potýká převážně u areálů 

bývalé textilky Slezan, protože nepatří Statutárnímu městu Frýdek-Místek, ale 

společnosti Slezan Holding a.s. 
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7  ANALÝZA ÚZEMNÍHO PLÁNU FRÝDKU-MÍSTKU 

Územní plán pro statutární město Frýdek Místek byl vydán v roce 2008 s účinností 

od 1. 1. 2009. Následovaly čtyři změny tohoto územního plánu, přičemž čtvrtá, 

poslední změna, byla vydána Zastupitelstvem města FM 4. 12. 2017 a nabyla 

účinnosti 20. 12. 2017. Pořizovatelem územního plánu Frýdku-Místku je magistrát 

města Frýdku-Místku. Zpracovatelem změny č. 4 územního plánu Frýdku-Místku je 

Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. řešeným územím je celé území města Frýdku-

Místku. [28] [9] 

Změna č. 4 nepožadovala posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle 

§10i odst. 3 zákona EIA a došlo se k závěru, že nemůže mít významný vliv na evropsky 

významné lokality nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona. [9] 

Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 

území, stanovené v Politice územního rozvoje České republiky, jsou v ÚP Frýdku-

Místku (po Změnách č. 1, 2, a 3), a ve Změně č. 4 naplněny takto: 

 Rozvíjet a chránit přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 

architektonického dědictví 

 Při plánování rozvoje venkovských území dbát na rozvoj primárního 

sektoru při zohlednění ochrany zemědělské půdy 

 Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání polyfunkčních ploch a 

areálů (brownfields) 

 Vytvářet podmínky pro rozvoj cestovního ruchu 

 Vytvářet předpoklady pro zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury 

 Při změnách předcházet sociální segregaci s negativními vlivy 

 Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury 

 Dávat přednost komplexním řešením před jednostranným hlediskům 

 Vycházet z principů integrovaného rozvoje území [9] 

Změna č. 4 ÚP Frýdku-Místku respektuje všechny tyto aspekty. Do některých 

zasahuje více, do některých méně a do některých skoro vůbec nebo jde o pozemky 

malých výměr. Změnou č. 4 se navrhují pouze dílčí úpravy platného územního plánu, 

nemění tak koncepci rozvoje města. 

Nové využití brownfields na území města FM je navrženo již v platném ÚP. Změnou č. 

4 dochází v několika případech ke změně jejich původně navrženého využití podle 

aktuálních záměrů a doplňuje se vymezení dalších nevyužitých staveb a areálů 

k přestavbě.15 [9]  

                                                   
15 [9]Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. Odůvodnění územního plánu Frýdku-Místku, Frýdek-

Místek: Statutární město Frýdek-Místek, 2016 
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Území Frýdku-Místku je součástí rozvojové oblasti OB2 Ostrava. Je navrhováno 

zpřesnění požadavků na využití území pro rozhodování o změnách v území a úkolů 

pro územní plánování. [9] 

V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje jsou stanoveny 

následující úkoly pro ÚP pro oblast OB2 takto (výčet se týká pouze řešené oblasti – 

FM): 

 Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury 

 Rozvojové plochy vymezovat v lokalitách dříve zastavěných nebo 

devastovaných území (brownfields), mimo záplavová území, se zajištěním 

dopravního napojení na existující dopravní síť 

 Vymezit plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně 

Ve Změně č. 4 se vymezují nevyužité areály k přestavbě a další plochy veřejných 

prostranství.  

V ZÚR MSK jsou dále vymezeny základní oblasti krajinného rázu a oblasti se 

shodným krajinným typem. Území Frýdku-Místku spadá do tří krajinných oblastí. 

Ostravsko-Karvinsko, to se vyznačuje industriálním typem krajiny se zbytky 

původního zemědělského a rybnikářského využití, Příborská pahorkatina – okraj 

staré sídelní oblasti, dominuje zemědělství, výrazný projev krajinných horizontů; a 

Pobeskydí, je to oblast členitých pahorkatin až vrchovin Beskyd, krajina je 

drobnějšího měřítka, citlivá na změny krajinného rázu. [9] 

Převládající typ krajin na území Frýdku-Místku je zemědělská harmonická krajina, 

krajina ovlivněna hlubinou důlní činností a krajina výrazně sídelní. [9] [11] 

Pro tyto typy krajinných oblastí jsou stanoveny zásady pro rozhodování o 

změnách v území, stanové v ZÚR MSK: 

 Chránit historické architektonické a urbanistické znaky památkově 

chráněných sídel 

 Chránit historické krajinné struktury 

 Chránit harmonické měřítko krajiny a pohledový obraz významných 

krajinných horizontů 

 Ochrana místních kulturně historických dominant 

 Stabilizace poměru ploch polních a trvalých zemědělských kultur, lesa, 

vodních ploch a zástavby[11]  
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7.1 UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU FRÝDKU-MÍSTKU 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Frýdku-Místku (dále jen „Zpráva“) vychází z § 

55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a z § 15 vyhlášky č. 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen „vyhláška“). V § 55 odst. 1 

stavebního zákona je stanoveno, že pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději 

do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o 

uplatňování územního plánu v uplynulém období.16[11] 

První zpráva byla pořízená v roce 2012 a schválená Zastupitelstvem města. 

Nově navržená urbanistická koncepce navazuje na dosavadní vývoj města. Jsou 

navrženy nové plochy, které respektují stávající urbanistickou strukturu. Návrh se 

soustředil na nalezení nových ploch pro obytnou výstavbu, ploch pro rozvoj výroby 

a občanského vybavení. Dále na rozvoj sportovních a tělovýchovných zařízení, na 

odstranění dopravních závad, resp. doplnění komunikací v nových lokalitách a 

vymezení místního systému ekologické stability. Návrh nové koncepce respektuje 

architektonické, urbanistické a přírodní hodnoty řešeného území. [11] 

Na území města se nacházejí lokality brownfields, pro které Územní plán navrhuje 

různé funkce. Územní plán zmiňuje lokality bývalé textilky Slezanu, bývalý vojenský 

prostor v Místeckém lese a lokalitu v k. ú. Pánské Nové Dvory. ÚP navrhuje pro 

areály bývalé textilky plochy přestavby za účelem změny původní výrobní funkce za 

funkci komerční. Jedná se o území na ulici Nádražní a Těšínské, Staroměstské, Na 

Poříčí a plochu na ul. Frýdlantské. Ve Změně číslo 4 figurují další požadavky na území, 

které se týkají z části ploch bývalého Slezanu. [11] 

Lokality v Místeckém lese a v k. ú. Pánské Nové Dvory jsou taktéž lokality pro 

přestavby. Využití pro areál v Pánských Nových Dvorech zatím není konkrétní, 

v Místeckém lese se uvažuje o využití areálu pro výrobní aktivity a pro aktivity 

volnočasové. [11]  

Územní plán na lokality brownfields nezapomíná, ale naopak se snaží o využití 

těchto již zastavěných a aktuálně nevyužívaných ploch. Za problém však můžeme 

považovat, že návrhy pro využití brownfieldů zastávají většinou čistě funkci 

občanského vybavení a ne funkci obytnou či smíšenou. Nutno podotknout, že nově 

navržené zastavitelné plochy jsou zastupitelstvem města zamítány. [11] 

 Změnami 1 – 4 došlo k minimálnímu nárůstu zastavitelného území pro funkci 

bydlení v rodinných domech a funkci hromadného bydlení, a to z toho důvodu, že 

těchto ploch je v ÚP již vyhrazeno mnoho. Vymezení těchto zastavitelných území 

bylo převážně přejato z územního plánu z roku 1996. Nové plochy byly do 

                                                   
16[11] BŘACHOVÁ, Zuzana. Zpráva o uplatňování Územního plánu Frýdku-Místku. Statutární 

město Frýdek-Místek, 2016. 
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současného územního plánu, vydaného v roce 2008, zapracovány zejména na 

základě prognóz a doporučení, která počítají s potřebou nárůstu počtu 

zastavitelných ploch pro bydlení, v souvislosti závodu Hyundai v Nošovicích. [11] 

Od doby účinnosti nového územního plánu, tj. od 1. 1. 2009 do 30. 8. 2016 bylo 

dle stavebního úřadu umístěno 370 rodinných domů, z toho cca 320 bylo 

zkolaudováno. Dále byla povolena stavba 24 bytových domů celkem s počtem 289 

bytů. Tímto se rozšířila stávající satelitní městečka na předměstí. [11] 

Vyhodnocení 

V Územním plánu města je definováno spousta zastavitelných ploch pro funkci 

bydlení v rodinných domech a v bytových domech. Zastavitelné plochy jsou 

vymezeny převážně na bonitních zemědělských půdách a prolukách na předměstí 

města. Zastupitelstvem jsou zamítány další nově navrhované zastavitelné plochy. 

Jsou zamítány pravděpodobně z toho důvodu, že město nechce vymezovat další 

pozemky na zelených loukách. V tomto ohledu, město zapomíná na brownfieldy, 

které je možno využít i pro funkci bydlení s výhodou, že jsou ve městě, a že není 

třeba vymezování dalších pozemků na zelených loukách. Ale s nevýhodou, že by dalo 

větší práci tyto plochy rekultivovat k novému využití.  

Obecně lze ale říci, že statutární město Frýdek-Místek se aktivně zabývá 

problematikou brownfields. Hledá pro tyto lokality nové funkce a využití. Je ale 

potřeba pečlivě rozvážit navrhované funkce brownfieldů, podložené potřebami 

města a jeho obyvatel. 
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8  ANALÝZA VYBRANÝCH BROWNFIELDŮ 

K analýze jsem si vybrala areály Slezanu a.s., které jsou označeny jako 

brownfieldy. Hlavní architektkou města je připravováno pořízení územní studie, 

která z velké části zahrnuje právě plochy bývalého Slezanu v k. ú. Frýdek. Studie se 

bude zabývat smysluplným začleněním ploch brownfields do urbanistické struktury 

města. [29], [39], [11] 

 Na území města FM se nachází několik pozemků, které byly spjaty s textilním 

průmyslem, z toho devět je označeno za plochy brownfields. Většina budov se 

zachovala v původním stavu, jiné byly opraveny, některé byly již zdemolovány. Jedná 

se o bývalé tovární budovy, administrativní budovy, kancelářské budovy či budovy 

skladu. Tyto budovy jsou v současnosti využívané jen z části nebo vůbec. [12] 

Akční plán města Frýdku-Místku se mimo jiné zabývá regenerací brownfieldů 

textilky. Návrhy pro tyto plochy vycházejí z územního plánu města a mají většinou 

funkci občanské vybavenosti. 

Analýzy mají představit potenciál lokalit k dalšímu využití vzhledem k okolní 

urbanistické koncepci. Vycházejí ze Strategického plánu rozvoje statutárního města 

Frýdek-Místek, z Územního plánu města a z vlastních zkušeností a poznatků. 

Jednotlivé analýzy komplexů jsou doplněny zjednodušenými SWOT analýzami, které 

slouží jako podklad pro analýzu současné i budoucí situace. Analýzy jsou dále 

doplněny zpracovanými mapami v Příloze.  

SWOT analýza 

SWOT analýza se zaměřuje na hodnocení vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících 

úspěšnost konkrétního záměru. Název SWOT vychází z počátečních písmen 

anglických názvů hodnotících faktorů: 

 Strenghts – silné stránky 

 Weaknesses – slabé stránky 

 Opportunities – příležitosti 

 Threats – hrozby [42] 

8.1 SLEZAN 01 

Jedná se o areál bývalé tkalcovny firmy Alois Lemberger, nachází se na ulici 

Hálková 938 ve Frýdku-Místku na Místecké straně. Rozloha areálu je cca 4,5 ha, 

z toho zastavěná plocha pozemků činí 1,6 ha. V současné době není areál využíván, 

z důvodu méně vyhovujících technických parametrů budov jako jsou nízké stropy, 

chybějící nakládací rampy atd. Areál je napojen na elektrickou energii, vodu a 

veřejnou kanalizaci, na hranici pozemku je přivedena středotlaká plynová 

přípojka.[29] 



40 

 

Ačkoliv Územní plán Frýdku-Místku prošel čtyřmi změnami, areálu Slezanu na 

ulici Hálkové se to nijak nedotklo. V roce 2008, kdy byl Územní plán vydán, zde byla 

stabilizovaná plocha lehkého průmyslu a skladování, od té doby se ÚP pro tuto 

lokalitu nijak nezměnil. [8] 

Slezan 01 se nachází v blízkosti řeky Ostravice, v blízkosti lokálního biocentra, a 

také v blízkosti osady rodinných domků, které tvoří hranici se sousední obcí 

Sviadnov. Na druhé straně silnice II. třídy jsou oblasti veřejné infrastruktury a 

lehkého průmyslu. 

Obr. 10 Slezan na Hálkové 938 [19] 

8.1.1 Dopravní infrastruktura  

Silniční doprava 

Silnice II/473 J. Opletala prochází v těsné blízkosti areálu. Jedná se o jednu ze dvou 

silnic, které vedou přes řeku Ostravici, a propojují obě města. Tato cesta, nebo její 

Areál Slezanu 

 

Obr. 11Srovnání současnost/minulost [19],[47] 
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předcházející alternativy, v tomto místě procházely už od pradávna, a zajišťovaly tak 

propojení obou měst. 

Jedná se o relativně vytíženou silnici ve městě. Denně zde projede cca 19000 

vozidel. Ve všední dny je to pak až cca 21000(sčítání ŘSD). Společně s Hlavní Třídou, 

což je hlavní tah spojující v současné době Nový Jičín a Český Těšín, se jedná o 

nejvytíženější silnice ve městě. Chystaný obchvat, který má kolem města Frýdku-

Místku vést, by měl oběma silnicím ulehčit. Dá se tedy předpokládat, že v budoucnu 

díky obchvatu město nebude tak moc zatěžované silniční dopravou, jako v současné 

době. [44] 

MHD 

Městskou hromadnou dopravu provozuje ve městě ČSAD. Ve městě vede 19 

autobusových linek MHD, z toho 8 vede přes silnici II/473 J. Opletala, kde se nachází 

i autobusová zastávka. Ta je od areálu vzdálená do 300 metrů. Autobusem se člověk 

může dostat v podstatě kamkoliv ve městě. Ze zmiňované zastávky se člověk může 

ostat autobusem na vlakové nádraží během několika minut.  

Cyklistická a pěší doprava 

Na Místecké straně kolem řeky Ostravice vede cyklostezka, která spojuje Ostravu 

až po Moravskoslezské Beskydy. Což je přibližně čtyřiceti kilometrová trasa. 

Cyklostezka je velmi oblíbená ať už kvůli své jednoduché náročnosti, trasa je 

v podstatě celou dobu bez vyšších převýšení, tak díky svému cíli - Moravskoslezským 

Beskydám. Cyklostezka je využívaná od prvních náznaků jara až po začínající zimu. 

Obr. 12 Mapa chystaného obchvatu kolem FM[43] 
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Přes týden je využívaná mnohými jako trasa pro přesun do práce, o víkendech pro 

aktivní odpočinek.  

Jedna z hlavních výhod cyklostezky je, že vede kolem řeky Ostravice. Díky tomuto 

faktu je tato trasa využívaná i chodci. Ti však nevyužívají jen cyklostezku k přesunu, 

ale i bezprostřední okolí řeky. Tato lokalita je velmi oblíbená obyvateli města, 

protože zde má člověk pocit, jako kdyby byl někde v přírodě, přitom se nachází 

v centru města. 

Pěší a cyklistická doprava využívá méně zdrojů a dopad na životní prostředí je menší 

než u jiných forem přepravy. Jízda na kolem vám umožní dosáhnout třikrát delší 

vzdálenost než chůze při stejném výdeji energie. Automobil spotřebuje 60krát víc energie 

než bicykl a 20krát více než chůze.17[7] 

Tím, že je areál oplocen, tvoří jakousi barieru pro volný pohyb obyvatel, kteří žijí 

v okolí brownfieldu. Zabraňuje tak přímému spojení osady rodinných domků 

s lokálním biocentrem a řekou. Pěší tak musí přizpůsobit svou trasu na úkor 

neatraktivnímu oplocenému komplexu. 

Železniční doprava 

Areál se od železničního nádraží nachází cca 2,5 kilometrů autem, tam je také 

nejbližší železniční zastávka. Díky relativně dobré síti autobusových linek se dá 

dostat na vlak během deseti minut. Železnice spojuje Ostravu – Frýdek-Místek – 

Ostravici a Frýdek-Místek – Dobrou – Český Těšín. 

Železniční trasa vede na Frýdecké straně řeky Ostravice až do Ostravy. Areál 

nezasahuje do ochranného pásma železnice, je od této tratě vzdálen cca 150 metrů. 

8.1.2 Technická infrastruktura 

Podle Výkresu limitů využití území z ÚAP je areál napojen na elektrickou energii, dále 

je napojen na veřejnou jednotnou kanalizaci, která je vyústěná na městskou čistírnu 

odpadních vod. Dále je areál připojen na vodovodní řad, na hranici pozemku je 

veden teplovod a přivedená středotlaká přípojka. Přes pozemek je dále vedeno 

komunikační vedení rádiové směrové a také se zde nachází distribuční trafostanice. 

[11] 

Připojení na technickou infrastrukturu je zde zastoupeno všemi hlavními 

inženýrskými sítěmi. Sítě budou pravděpodobně v dobrém stavu, protože 

nezásobují pouze komplex Slezanu, ale i okolní zástavbu.  

8.1.3 Občanská vybavenost 

Vybavenost komplexu při docházkové vzdálenosti 500 metrů pokrývá většinu potřeb 

obyvatel. V okolí komplexu se ze základní občanské vybavenosti nachází tři školy, 

                                                   
17[7] GEHL, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, c2012. ISBN 978-80-260-2080-6. 
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dvě základní a jedna střední, supermarket, benzinová pumpa, autosalon, sportovní 

hřiště nebo plavecký bazén. Nejbližší zdravotnická péče se nachází ve vzdálenosti 

cca jeden kilometr od komplexu, a to Poliklinika v Místku a Centrum zdraví – Sagena. 

Nachází se zde i dvě ubytovací zařízení – Hotelový dům Paskov a Empire Hotel. [8] 

V docházkové vzdálenosti 500 metrů od komplexu se také několik hospod a 

restaurací, dále pak dětské dopravní hřiště. [8] 

Přístup k občanské vybavenosti často vyžaduje přesun přes ulici J. Opletala. Pro 

silniční dopravu je tento přesun zajištěn bez větších potíží. Problém nastává u pěší 

dopravy. Nachází se zde sice dva přechody pro chodce, ty jsou ale umístěny blízko u 

sebe. Pěší tak často přecházejí přes místa bez přechodu, kvůli rychlejšímu přesunu. 

V dopravní špičce je tento přesun nebezpečný z důvodu vysoké silniční zátěži.  

8.1.4 Architektonický potenciál 

Tento areál byl zařazen do potencionálně architektonicky a urbanisticky cenných 

staveb ve Frýdku-Místku podle dokumentu, který si město nechalo vytvořit v roce 

2014 skupinou architektů. [12] 

Bývalá tkalcovna patří mezi dochované solitéry Frýdku-Místku. Vyniká kvalitou 

architektury i mírou zachování. Základ tvořily přízemní haly tkalcovny, pomocné 

provozy, kotelna a strojovna. Nejcennější součástí komplexu je zachovalá 

dvoupodlažní budova z roku 1893, která spojovala kanceláře, expedici, sklady i byty. 

Koncept počítal i s vilou majitele, obytnými domy a malou kolonií. [12] 

Podle tohoto dokumentu se jedná o nejmonumentálnější a rozsahem největší 

zachovalou stavbu tohoto druhu ve Frýdku-Místku. Stavba se totiž dochovala ve 

velkém rozsahu včetně výrobních hal. [12] 

Tento dokument dále pokládá velký důraz na trpělivé a uvážené jednání a na další 

využití tohoto komplexu, aby se nestalo to, co ve frýdeckém případě, kdy byl 

Obr. 13 Budova Slezanu 01, vlastní fotografie 
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komplex textilnické továrny zdemolován. Jednalo se o jednu z velmi dochovaných 

staveb připomínajících textilnický průmysl ve městě. Stavba se nacházela na ulici 

Nádražní ve Frýdku.[12] 

8.1.5 Životní prostředí 

Lokalita se nachází v blízkosti lokálního biocentra, v blízkosti řeky Ostravice. 

Oblast kolem řeky Ostravice patří do souboru NATURA2000 mezi Evropsky 

významné lokality. Tato část města je velmi oblíbená obyvateli města, právě kvůli 

zeleni, která se zde nachází. Další výhodou této oblasti je výhled přímo na nejvyšší 

horu Beskyd – Lysou horu. Odtud pramení řeka Ostravice a v Ostravě vtéká do řeky 

Odry.[45] 

Hluk 

Vzhledem k tomu, že zde prochází silnice druhé třídy, jsou zde emise a hluk z 

dopravy hlavní negativní vlivy. Tyto faktory mají za následek zhoršení životního 

prostředí v této lokalitě. Hluk ze silniční dopravy přesahuje až 70 dB přes den, podle 

Hlukové mapy z roku 2012. Dá se předpokládat, že v současné době je tato hodnota 

i vyšší s trendem nárůstu silniční dopravy. Tento jev se vyskytuje převážně v blízkosti 

silnice. V zástavbě rodinných domků tento hluk není zřetelný. [46] 

Hluk ze železniční tratě, která vede na Frýdecké straně řeky Ostravice, je 

znatelnější oproti silniční dopravě. Vlak tady projíždí přes den každou půlhodinu až 

hodinu. Hluk ze železniční dopravy je obyvateli akceptován, protože tato skutečnost 

ovlivňuje jejich život pouze minimálně.  

8.1.6 Vyhodnocení 

Areál bývalé textilky má vysokou historickou i urbanistickou hodnotu. Nachází se 

v podstatě v centru města, v lukrativní lokalitě u řeky, s dobrým dopravním 

napojením. Ke všem těmto faktům je komplex využíván jako místo pro skladování a 

lehký průmysl a to jen z části nebo vůbec. Tato nevyužívaná plocha je navíc 

oplocená, takže tvoří jakousi bariéru pro obyvatelstvo. V Územním plánu města je 

tato lokalita opomíjená, vzhledem k tomu, že ÚP města prošel čtyřmi změnami, a že 

tento komplex patří mezi brownfieldy. Stabilizovaná plocha lehkého průmyslu a 

skladování je zde od vydání Územního plánu v roce 2008 po současnost. Územně 

analytické podklady s touto lokalitou vůbec nepočítají jako s lokalitou brownfield, viz 

Příloha, i když server Invest-MSR areál jako BF představuje.[29] [39] 

Kdyby se funkce skladů a lehkého průmyslu odsud přesunula například na místo 

brownfieldu válcoven plechu Arcelor Mittal, mohla by zde vzniknout nová funkce 

např. pro bydlení v rodinných domech nebo v domech bytových. Využití této lokality 

pro funkci obydlí by zaprvé udrželo obyvatelstvo ve městě, zadruhé díky blízkosti 

lokálního biocentra by zde bylo příjemné prostředí pro život, zatřetí by se zde 
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nemusely být větší zásahy do krajiny kvůli výstavbě nové dopravní nebo technické 

infrastruktury, začtvrté komplex je v blízkosti základní občanské vybavenosti jako 

jsou školy, plavecký bazén nebo supermarket. Zástavba by tak navazovala na 

stávající urbanistickou koncepci a respektovala by udržitelný rozvoj města.  

 

SWOT ANALÝZA 

Tab.  1 SWOT analýza Slezanu 01 

Silné stránky Slabé stránky 

 Lokalita se nachází v blízkosti 

řeky Ostravice 

 Blízkost lokálního biocentra 

 Hlavní budova areálu patří do 

potencionálně architektonicky 

cenných staveb 

 Zachovalé budovy z 19. století, 

odkaz na historii textilnictví v 

Místku 

 Dopravní dostupnost, 

dostupnost MHD 

 Napojení na inženýrské sítě 

 Cyklostezka 

 Areál je v relativní blízkosti 

centra města  

 Dostupnost občanské 

vybavenosti 

 

 Nevyužívané plochy a objekty 

 Návrh dle ÚP – skladování a 

lehký průmysl 

 Hlukové zatížení dopravou 

silniční i železniční 

 Kontakt průmyslového areálu 

s funkcí bydlení 

 Vysoký podíl zpevněných ploch 

 Nepřístupnost areálu 

obyvatelstvu – tvoří jakousi 

bariéru (areál je oplocen) 

 Malá atraktivnost lokality kvůli 

nevyužívané ploše 

 

Příležitosti Hrozby 

 Možnost rozšíření ploch bydlení 

v centru města 

 Udržení obyvatel ve městě  

 Vybudování muzea textilnického 

průmyslu v areálu 

 Vznik nových pracovních míst 

 Možnost využít oblast kolem 

řeky k zatraktivnění lokality 

 Navázat na stávající zástavbu 

rodinných domů 

 

 

 Demolice historicky cenného 

objektu 

 Možná kontaminace podloží 

areálu 

 Nevyužitá oblast ve městě 

s potenciálem využití 

 Lokalita se nachází v blízkosti 

záplavového území Q100 
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8.2 AREÁL NA ULICI NÁDRAŽNÍ 

Areál se nachází na ulici Nádražní ve Frýdku. V současnosti je pronajat společností 

SLETEX s.r.o. Budova byla na žádost vlastníka se souhlasem města zdemolována 

v roce 2014, v současnosti se zde nic nenachází, pouze oplocený pozemek. Rozloha 

areálu je 0,58 ha. Areál je napojen na elektrickou energii, vodu, veřejnou kanalizaci 

a nízkotlakou plynovou přípojku. [29] 

Areál bývalé textilky Slezan na ulici Nádražní se nachází v katastrálním území 

Frýdku, blízko Nádraží ve Frýdku-Místku. V historii byla tato oblast oblasti 

průmyslovou, protože se zde nacházelo cca 6 textilnických továren a 

administrativních budov, které však v dnešní době již neplní původní funkci. 

Sousední parcela patří také mezi brownfieldy textilek, konkrétně je to areál na ulici 

Těšínská. 

Změna č. 4 ÚP navrhuje pro tento komplex funkci smíšenou, mění tak návrh 

změny číslo 1 – 3, kdy zde byla navržena funkce občanské vybavenosti pro komerční 

účely. [8] 

8.2.1 Dopravní infrastruktura 

Protože se areál nachází v centru města, je dobře napojen na dopravní i technickou 

infrastrukturu. Kolem areálu vedou dvě obslužné městské komunikace. Ulice 

Nádražní a ulice Těšínská. Ulice Těšínská se napojuje na sběrnou komunikaci třídu 

T.G. Masaryka a ulici Slezskou, která vede do vedlejších obcí – do Dobré u Frýdku-

Místku a do Starého města u Frýdku-Místku. Třída T. G. Masaryka se dále kříží 

s Hlavní třídou R48, která je hlavním tahem ve městě. Ulice Nádražní vede 

k vlakovému nádraží ve Frýdku-Místku.  

Obr. 14 Areál na ulici Nádražní[19] 
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MHD 

Vlakové nádraží, které se nachází do 300 metrů od lokality, je jeden ze dvou 

hlavních dopravních uzlů MHD, druhý uzel je Autobusové nádraží. Patnáct 

autobusových linek městské hromadné dopravy má na Vlakovém nádraží 

autobusovou zastávku. Odtud se pak člověk může dostat skoro kamkoliv ve Frýdku-

Místku a do některých okolních obcí. Kromě zastávek na vlakovém nádraží se další 

zastávky nacházejí do 300 metrů od komplexu. Tyto zastávky jsou nejenom pro 

MHD, ale i pro dálkové autobusy. Dá se odtud dostat např. do Havířova, Ostravy, na 

Morávku, na Bílou apod. Pro zastávky autobusů zde nejsou vyhrazeny samostatné 

ostrůvky, zastávky jsou součástí chodníků. 

Cyklistická a pěší doprava 

Kolem komplexu na ulici Těšínská vede cyklostezka, která dále pokračuje na ulici 

Slezskou a třídu T. G. Masaryka. Cyklisté se tak potkávají se silniční dopravou, což 

může být nebezpečné pro obě skupiny uživatelů komunikace. Neexistují zde ani 

cyklistické pruhy, proto se cyklisté musejí spokojit pouze s tělesem pro 

automobilovou dopravu. V Územně analytických podkladech ve výkrese změn je 

cyklostezka vedena mimo tyto ulice.  

Pro chodce jsou zde vyhrazeny chodníky, vedoucí na obou stranách ulice. 

Chodníky jsou na úkor silniční dopravy relativně úzké, slouží totiž i jako místo pro 

čekání na autobus. Lidé tudy většinou pouze procházejí, není zde skoro nic, kvůli 

čemu by se zde měli zdržovat. Pěší zde zastavují většinou, když čekají na zastávce na 

autobus. Ulice tak není pro obyvatele města atraktivní.  

Železniční doprava 

Z areálu se dá pohodlně dojít na vlakové nádraží, nachází se od něj zhruba 300 

metrů pěšky. K nádraží vede obslužná komunikace – ulice Nádražní. Po stranách 

ulice jsou chodníky, ty slouží pouze pro pěší dopravu, žádné autobusové zastávky se 

zde nenacházejí.  

Železniční dopravu používají obyvatele k dopravení se do měst, jako jsou Ostrava, 

Frýdlant nad Ostravicí nebo Nošovice. Důvody dopravování jsou pracovní i 

rekreační. 

8.2.2 Technická infrastruktura 

Areál je napojen na veřejnou kanalizaci, elektrickou energii, vodovod a 

nízkotlakou plynovou přípojku. Tyto sítě budou pravděpodobně také v dobrém 

stavu, protože i tady platí, že nezásobují pouze tento areál, ale i okolní zástavbu. 
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8.2.3 Architektonický potenciál 

Bývalá přádelna firmy Adolfa Landsbergera byla dominanta města Frýdku. 

Nacházela se v blízkosti vlakového nádraží. Dvoupodlažní objekt byl postaven v roce 

1892. později bylo dostavěno třetí patro, takto objekt vypadal až do demolice. 

V roce 2014 podal vlastník budovy se souhlasem města FM žádost k demolici 

budovy. Objekt nebyl veden v seznamu nemovitých kulturních památek, proto bylo 

přistoupeno k demolici. Město tak ztratilo významný objekt připomínající historii 

textilního průmyslu ve Frýdku-Místku. [40] 

Dle Územně analytických podkladů se území nachází v území s archeologickými 

nálezy. 

8.2.4 Životní prostředí 

Na rozdíl od areálu Slezan 01 se lokalita nenachází v blízkosti žádného biocentra. 

Nejbližší zelená plocha se od areálu vyskytuje cca 150 metrů směrem k vlakovému 

nádraží. Jedná se o park U Nádraží. Tento park je využíván obyvateli většinou jako 

místo, pro čekání na spoj autobusu nebo vlaku. Park se dá rozdělit na dvě části na 

část u banky a část před vlakovým nádražím. Část před nádražím je využívaná více 

než část u banky, to z toho důvodu, že část u banky působí nepřehledně a 

zanedbaně. V této části parku navíc rostou vysoké jehličnany, které zastiňují pouliční 

lampy, proto v noci tato oblast může působit nebezpečně. Naopak část parku před 

nádražím je přehledná, upravená a dobře osvětlená.  

Mezi další dostupné zelené plochy se řadí sady Svobody, které o areálu leží 

zhruba 400 metrů pěšky. Sady jsou oblíbené místo pro frýdecké obyvatelstvo, ve 

středu parku je jeviště, kde se pořádají koncerty a další kulturní akce. 

Hluk 

Přestože se lokalita nachází v centru města v blízkosti vlakového nádraží, 

negativní vlivy jako emise a hluk z dopravy nejsou zde tak markantní jako na třídě T. 

G. Masaryka nebo v u nádraží. Hluk v této lokalitě je eliminován okolní zástavbou a 

také tím, že ulice Nádražní a Těšínská jsou pouze obslužné komunikace – nejsou tak 

vytíženy jako sběrná komunikace tř. T. G. Masaryka. Z toho vyplývá, že hluk v této 

oblasti je tolerovatelný a nezasahuje ve větší míře do životního prostředí, jak by se 

mohlo zdát. 

8.2.5 Občanská vybavenost 

Oproti areálu Slezanu 01 má areál na ulici Nádražní širší spektrum občanské 

vybavenosti. Velká část občanské vybavenosti se nachází na třídě T. G. Masaryka. Na 

této třídě se nachází obchody s oblečením, drogerie, restaurace a fastfoody, 

policejní stanice, cestovní kanceláře. Ze zdravotnické péče zde můžeme najít lékárnu 
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a zubní ordinaci. Na ulici Nádražní se nachází sportovní centrum a restaurace 

s penzionem. V okolí 300 metrů od brownfieldu dále můžeme najít supermarket 

Billa, dům s pečovatelskou službou a základní uměleckou školu. 

Díky blízkosti vlakového nádraží se zastávkami MHD je vzdálenější občanská 

vybavenost dostatečně přístupná. 

8.2.6 Vyhodnocení 

Demolice budovy bývalé textilky v roce 2014 připravila statutární město Frýdek-

Místek o jednu z nejdochovalejších a nejcennějších historických budov připomínající 

textilnický průmysl ve městě. Budova byla zdemolována na základě žádosti vlastníka 

se souhlasem města, ale taky proto, že stavba nebyla zapsaná v seznamu 

památkových budov. Toto byl jeden z podnětů pro vypracování dokumentu, který se 

zabývá hodnotnými budovami ve městě – Pasportizace potencionálně 

architektonicky cenných staveb v k. ú. Frýdek a Místek. To z toho důvodu, aby se 

neopakoval neuvážený přístup k hodnotným budovám ve městě. Textilnický 

průmysl byl dlouhou dobu spjat s městem, proto i spousta lidí protestovala mimo 

jiné peticí proti této demolici.  

Areál je v současnosti oplocen a nic se na něm nenachází. Změnou číslo 4 

územního plánu se změnila funkce této lokality. Z funkce občanské vybavenosti 

komerčního typu se čtvrtou Změnou stala funkce smíšená. Nově navržená funkce 

lépe koresponduje s okolní zástavbou. Už z toho důvodu, že ploch občanské 

vybavenosti komerčního typu je v této oblasti navrženo mnoho.  

Areál se nachází v centru města s dobrým dopravním napojením všeho typu. 

V blízkosti plochy brownfield se nachází vlakové i autobusové nádraží 

s docházkovou vzdálenosti do 300 metrů. Lokalita se tak z dopravního hlediska 

nachází na strategickém místě ve Frýdku. Většina silniční dopravy je vedena sběrnou 

komunikací třídou T. G. Masaryka, proto je v okolí brownfieldu relativní klid. 

Občanská vybavenost je v okolí areálu zastoupená pro široké spektrum obyvatel 

města. Díky blízkosti zastávek MHD se dá dostat i k více vzdálené OV velmi pohodlně.  

Obr. 15 Zleva: budova přádelny před demolicí, foto: © Jan P. Štěpánek 03/2014 

[40]; vpravo současný stav, vlastní foto 
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Lokalita má vysoký potenciál využití, v současnosti však okolí areálu působí 

opuštěně a neatraktivně pro obyvatelstvo. Lidé nemají důvod, proč by se zde měli 

zastavovat. Proto je potřeba dobře uvážit budoucí využití areálu, nejlépe tak, aby 

bylo atraktivní pro co největší počet obyvatel města, a aby se z místa nestalo místo, 

které by bylo pohodlné pouze pro uživatele silniční dopravy. 

 

SWOT Analýza 

Tab.  2 SWOT Analýza areálu na ulici Nádražní 

Silné stránky Slabé stránky 

 Areál se nachází v centru města 

 Dobré dopravní napojení – 

dostupnost železniční a autobusové 

dopravy 

 Pokrytí veškerou technickou 

infrastrukturou  

 Dostupnost občanské vybavenosti  

 V ÚP navržena smíšená městská 

funkce 

 Nedostatek zeleně v nejbližším okolí 

areálu 

 Demolice významného historického 

objektu, který odkazoval na historii 

textilnictví ve městě 

 Neatraktivní přilehlé ulice 

 Lidé nemají důvod k tomu, aby se zde 

zdržovali 

Příležitosti Hrozby 

 V ÚP navržena smíšená městská 

funkce 

 Areál se nachází v území 

s archeologickými nálezy 

 Vznik nových pracovních míst 

 Zvýšení atraktivnosti lokality 

vhodným budoucím využitím  

 

 Jedná se o lokalitu brownfield 

 Možné budoucí nevhodné využití 

areálu v centru města 

 Možné zvyšování hluku a emisí 

z dopravy 
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9  ZÁVĚR 

S problematikou brownfields se setkáváme a ještě budeme setkávat v dalších 

letech. Je to zásadní a komplexní problém při řešení udržitelného rozvoje území a 

obcí, který je třeba řešit a nenechávat ho bez povšimnutí. 

Hlavní roli v řešení otázky BF hrají obce, protože se nevyužívané plochy nacházejí 

na jejich území. Samy musí mít zájem o tyto oblasti, protože to nikdo jiný neudělá. 

Nástroje, které řeší problematiku BF jsou většinou obecného nadregionálního 

charakteru, konkrétní význam brownfieldům musí dát samotné obce, například 

pomocí vlastních nástrojů. V případě Frýdku-Místku je to tímto způsobem částečně 

naplňované. Regulační nástroje sice existují, ale jen část projektů zaměřených na BF 

se daří řešit. Důvodem může být nedostatečná atraktivnost BF pro investory. 

Představení lokalit brownfieldů investorům jako lukrativních oblastí s velkým 

potenciálem využití je důležitý úkol, který je třeba zvážit. Obecně pro investory je 

výhodnější stavět na zelené louce, to však nese i svá negativa. Například nutnost 

rozšíření dopravní i technické infrastruktury na úkor bonitní zemědělské půdě. 

Brownfieldy naopak často nepotřebují přivedení infrastruktury k areálu, ale 

například podloží areálu BF může být kontaminované a to vyžaduje vysoké finanční 

nároky na sanaci území.  

Obě varianty výstavby mají plusy a mínusy, investoři vidí většinou pouze zápory 

u brownfieldu a plusy u zelených polí. Z tohoto důvodu je třeba, aby obce na své 

brownfieldy nezapomínaly a tvořily dobré analýzy, studie atd., které by se zabývaly 

brownfieldy, tím pádem by představily investorům areály BF v dobrém světle. Obcím 

by to pomohlo nejen z hlediska urbanistické koncepce města ale i z ekonomického 

hlediska. Proto je potřeba dbát i na dobrou vzdělanost ohledně otázky brownfields  

Statutární město Frýdek-Místek na brownfieldy na svém území nezapomíná. 

Počítá s nimi jako s plochami s velkým potenciálem. Proto je taky zahrnuje v Akčním 

plánu města, který navrhuje již konkrétní záměry pro dané areály. Tyto úkoly je však 

obtížné řešit. Zatím nebyl zcela dokončen žádný záměr týkající se lokalit brownfields 

uvedený v Akčním plánu. Úkoly byly naplněny jen částečně. Toto je ale dobrý začátek 

v otázce řešení regenerace brownfields na území města. Město Frýdek-Místek si je 

vědomo problému, který BF představují. Město chce být atraktivním pro své 

obyvatelstvo, proto řeší problémy, které se týkají nejenom lokalit brownfields. 

Otázka problematiky brownfields je dlouhodobý proces, který je nutné řešit 

kontinuálně. Je potřeba, aby se v rámci udržitelného rozvoje území navyšoval počet 

lidí, kteří by byli v této problematice více informováni a vzděláni, a aby se na ,,hnědá 

pole“ nepohlíželo, jako na nehezká a neatraktivní místa v urbanizovaném území, ale 

jako na místa, která mají vysoký potenciál právě proto, že se v urbanizovaných území 

nacházejí. 
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