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Anylýza dat zjištěných z průzkumu brownfieldů
provedeném na podzim roku 2009 v ORP Ústí nad Labem a
ve Statutárním městě Ústí nad Labem
Shrnutí
Tento dokument analyzuje data brownfieldů identifikovaných průzkumem prováděným v ORP Ústí nad
Labem na podzim roku 2009. Analýza je provedena na stavu dat k 1.3.2010, v pozdější době se
mohou analytická data v databázi oproti výstupu této analýzy lišit. Průzkum aktualizoval stávající data
61 brownfieldů, která se nacházela v podkladech vrstvy jevu 4 Územně analytických podkladů (ÚAP)
ORP Ústí nad Labem. Z těchto bylo průzkumem vyřazeno 9 brownfieldů. 7 z důvodů jejich regenerace
a 2, které dle kritérií nového průzkumu brownfieldové parametry nenaplňovaly. Nově bylo průzkumem
identifikováno v ORP Ústí nad Labem 63 brownfieldů. Z nichž 24 počtem (19,35 %) ale 242,71 ha
plošně (48,45 %) bylo průzkumem označeno typem „předpokládaný“ brownfield.Toto vysoké číslo
„předpokládaných“ brownfieldů je tvořeno zejména drážními a rozlehlými komerčními pozemky.
V aktualizované databázi ORP Ústí nad Labem se po průzkumu z podzimu roku 2009 nachází 115
brownfieldů (včetně „předpokládaných“). Těchto 115 brownfieldů představuje 1,23 % rozlohy
celého správního území ORR – plošně se jedná o rozlohu brownfieldů o velikosti skoro 497 ha.
Dle výsledků analýzy lokací označených polygonem ve vrstvě jevu 4 jako brownfield, se na území
Statutárního města Ústí nad Labem nachází 83 brownfieldů představujících plochu 428 ha. Z toho je
224 ha brownfieldů (22 počtem) zařazeno do kategorie brownfieldů „předpokládaných“. Všechny
průzkumem identifikované brownfieldy představují 11,7 % ze zastavěného území města a 4,5% ze
správního území města. Brownfieldy také svojí plochou dvakrát převyšují celé „zastavitelné“ území
města. Status „předpokládaných“ brownfieldů je potřeba potvrdit/vyvrátit podrobnějším nebo
následným průzkumem. Průzkumem potvrzených brownfieldů je na území Statutárního města Ústí
nad Labem 61 a představují plochu 204 ha, což představuje 5,6 % ze zastavěného území města a
2,17 % ze správního území města. Realitu brownfieldů je nutné reflektovat v připravovaném územním
plánu. Návrh Územního plánu Statutárního města Ústí nad Labem, který se projednával první týden
v březnu 2010 realitu vysokého % brownfieldů v poměru k zastavěnému území města nezohledňuje.
Ve svém dopadu návrh územního plánu ohrožuje nejen zájmy majitelů brownfieldů, ale také zájmy
majitelů k nim přilehlých nemovitostí. Jejich rozvojové příležitosti jsou totiž silně redukovány
konkurencí potenciální výstavby na zelené louce, kterou návrh územního plánu umožňuje.
Tento dokument v části 1 uvádí definici brownfieldu. Dále shrnuje informace o projektu „Inventarizace
brownfieldů v ORP Ústí nad Labem“ realizovaném v rámci projektu COBRAMAN. Komentuje a také
shrnuje informace o předešlých inventarizacích brownfieldů ve Statutárním městě Ústí nad Labem
v ORP Ústí nad Labem. Ve svém závěru zaznamenává základní informace a údaje o území ORP Ústí
nad Labem a o území Statutárního města Ústí nad Labem. V části 2 je vysvětlen přístup k průzkumu.
V části 3 jsou představeny možné indikátory brownfieldů, jak pro ORP Ústí nad Labem, tak pro
Statutární město Ústí nad Labem. Část 4 porovnává výstupy stávajícího a nového průzkumu. V části 5
jsou analyzovány brownfieldy vyřazené z evidence. Část 6 analyzuje brownfieldy ve Statutárním
městě Ústí nad Labem. V části 7 provádíme obdobnou analýzu pro celé území ORP Ústí nad Labem.
3 přílohy v poslední části dokumentu představují jednotlivé mapky ukazující umístění identifikovaných
brownfieldů v území ORP Ústí nad Labem zobrazené dle 3 různých kategorií: stav, využitelnost a typ.
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Databáze brownfieldů je organismus, který je nutné udržovat při životě nejlépe průběžným
obnovováním a doplňováním údajů. Karta brownfieldu a s ní provázaná analytika umožňuje široké a
okamžité analytické výstupy, které pomáhají situaci brownfieldů v území pochopit. Je však důležité si
pamatovat, že aby byla analytická funkce databáze zachována, je nutné v Excel verzi databáze
provádět všechny změny dat vždy jen ve zdrojové kartě každého brownfieldu. Dále je nutné vést v
patrnosti, že při jakýchkoliv budoucích změnách dat v kartách brownfieldu bude vždy změněna
analytika datových a grafických výstupů. Tento dokument proto přestane být po prvních úpravách
datových karet aktuální a je třeba pořídit obnovenou analýzu z dat nacházejících se v excelovém
souboru.

Úvod

Definice brownfieldu
EU CABERNET projekt (Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network)
www.cabernet.org.uk, definoval brownfieldy jako lokality které:
 byly dotčeny vlastním předchozím využitím,
 jsou zchátralé nebo využité pouze částečně,
 nacházejí se v zcela anebo částečně rozvinutém urbanizovaném území,
 vyžadují určitou intervenci, mají-li být znovu smysluplně využívány,



mohou mít skutečné nebo domnělé problémy s ekologickým znečištěním.

Průzkum brownfieldů ORP Ústí nad Labem byl prováděn od října do konce listopadu 2009 v rámci
pilotního projektu „Inventarizace brownfieldů v ORP Ústí nad Labem“ podpořeného projektem EU OP
Nadnárodní spolupráce Central Europe zvaného COBRAMAN.
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Po dohodě se strategickým a územně plánovacím odborem Statutárního města Ústí nad Labem bylo
odsouhlaseno, že data získaná tímto průzkumem budou sloužit jak pro účely strategického odboru, tak
pro účely odboru územně plánovacího. Mimo analýzy a databáze brownfieldů v území ORP Ústí nad
Labem projekt COBRAMAN také umožní městu Ústí nad Labem získat základní manažerské
zkušenosti týkající se regenerace brownfieldů. Zároveň mu také poskytne finance na několik dalších
nástrojů, které by měly městu pomoci situaci svých brownfieldů lépe uchopit. Inventarizace a na ní
navazující analýza brownfieldů umožní pochopení, o jaký problém se v území jedná. Následně
zamýšlená připravovaná strategie regenerace brownfieldů zase nabídne možné strategie, ke kterým
lze přiřadit použitelná opatření.
Projektu COBRAMAN se jako partner zúčastnil Odbor strategického rozvoje Statutárního města Ústí
nad Labem. Odbor si byl vědom, že brownfieldy ve městě tvoří závažnou rozvojovou barierou a
zároveň také, že brownfieldy mohou být jednou z hlavních rozvojových příležitostí města. Statutární
město Ústí nad Labem však mnoho brownfieldů nevlastní. Ty brownfieldy, které město vlastní, pak
postupně regeneruje pomocí různých dotačních titulů, především pak strukturálních fondů. Například
Sektorové centrum, které bylo demolováno v rámci IPRM. Není však lehké koordinovat veřejný zájem
se zájmem ostatních vlastníků. Odbor strategického rozvoje proto potřebuje lépe porozumět podstatě
problému a vytvořit si vhodné strategie a implementační nástroje, které mu pomohou situaci
brownfieldů ve městě pokud možno zlepšit. Analýza brownfieldů jak v území ORP tak v území města
proto pomůže všem dotčeným stranám pochopit, kde vlastně leží jádro problému.
Pilotní projekt „Inventarizace brownfieldů v ORP Ústí nad Labem“, v rámci kterého je tato analýza
vypracována, využil již existující údaje o brownfieldech v ORP Ústí nad Labem. Existují totiž podklady
vztahující se k jevu 4 z ÚAP, které shrnuly předešlé inventarizace a již existující databáze
brownfieldů. V roce 2008 byla pro území ORP vytvořena data a GIS vrstvy zobrazující brownfieldy v
území pro potřebu pořizování ÚAP ORP Ústí nad Labem. Hlavní podklad tehdy tvořila databáze
brownfieldů Odboru průmyslu a podpory podnikání Ústeckého kraje, která měla svůj původ ve dvou
předešlých inventarizacích (PHARE projekt 2004 a CzechInvest 2006). V těchto databázích však
chyběly menší brownfieldy. Proto odbor územního plánování Statutárního města Ústí nad Labem
začal provádět během léta 2009 svoji vlastní doplňkovou inventarizaci brownfieldů, zejména v území
Statutárního města Ústí nad Labem. Tato inventarizace nebyla plně dokončena. Nedokončená data a
data o předešlých inventarizací obsažených v již zmiňovaných GIS vrstvách jevu 4, byla poskytnuta a
převzata jako podklad pro průzkum prováděný na podzim roku 2009 v rámci projektu COBRAMAN.
ORP Ústí nad Labem je bývalým okresem a Statutární město Ústí nad Labem je zároveň krajským
městem Ústeckého kraje. Ekonomicky je Ústecký kraj jedním z našich nejdeprivovanějších regionů
v České republice. ORP Ústí nad Labem má ale velmi výhodnou polohu vzhledem k nadnárodní
dopravní infrastruktuře (blízkost D8 a zastávka mezinárodního železničního koridoru, blízkost Drážďan
a Prahy). Území má rozmanitou kvalitu od velmi kvalitních krajinných celků, až po velmi devastovaná
území po těžbě, která se teprve nyní budou díky rekultivaci předávat k novému. Samotné Ústí nad
Labem trpí vysokým procentem brownfieldů, zejména okolo železničního koridoru. Nadbytečné
průmyslové, železniční a jiné pozemky strádají konkurencí rozvojových aktivit v centru města a také
nízkou absorpcí místního realitního trhu. Vedle neschopností majitelů ve věci regenerace brownfieldů
účelně jednat se také objevuje nízká pro-aktivita veřejného sektoru, který neví jak přesně věc uchopit
a podpořit smysluplné aktivity, které by vedly ke zlepšení situace brownfieldů ve městě. Zejména těch,
které se nacházejí na průjezdních trasách mezinárodních koridorů. Zde rozpadající se podvyužité a
neudržované nemovitosti a plochy velmi degradují image města a odrazují potencionální návštěvníky
a investory.
Území ORP má rozlohu 40 400 ha, což odpovídá přibližně 80% velikosti Prahy. K 1.1.2009.mělo ORP
Ústí nad Labem 121 024 obyvatel ve svých 20 obcích a 3 městech. Demografický trend pro rok 2009
prokazuje mírný vzestup. Správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem představují
obce: Dolní Zálezly, Habrovany, Homole u Panny, Chabařovice, Chlumec, Chuderov, Libouchec
(POU), Malé Březno, Malečov, Petrovice, Povrly, Přestanov, Ryjice, Řehlovice, Stebno, Tašov,
Telnice, Tisá, Trmice, Ústí nad Labem (ORP), Velké Březno (POU), Velké Chvojno, Zubrnice.
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Z toho samotné Statutární město Ústí nad Labem dominuje v ORP s více než 80% obyvatel (95 289
obyvatel k 1. 1. 2009). Ústí nad Labem má poměrně vysokou hustotou obyvatel (1014 obyvatel/km²)
v porovnání se zbytkem ORP (77 obyvatel/km²). V průměru je pak hustota osídlení ORP 285
2
obyvatel/km . 80% obyvatel ORP tedy žije na cca 23% rozlohy celého ORP.
Vysoká hustota osídlení Statutárního města Ústí nad Labem se soustřeďuje na 3 663 ha zastavěného
území a město má ve svém ÚP vytýčeno dalších 213 ha zastavitelného území (údaje poskytnuty
odborem územního plánování). Při zvažování svých budoucích rozvojových aktivit se město stává
závislým na okolních obcích. Město totiž nemá příliš velké množství ostatních rozvojových ploch.
Proto by mělo mít zvýšený zájem o regeneraci svých 428 ha brownfieldů. Avšak mnohé brownfieldy
v Ústí nad Labem doposud zdaleka nejsou v situaci, kdy by mohly být snadno a okamžitě využitelné
pro rozvojové aktivity. Někde chybí zájem vlastníka, jinde kooperace majitelů anebo vhodné využití
území dle ÚPD. Proto je pro Statutární město Ústí nad Labem důležité se s dědictvím svých
brownfieldů co nejrychleji a co nejefektivněji vyrovnat. Současná ekonomická recese má negativní vliv
na rozvojový potenciál nejen brownfieldů, ale i jiných rozvojových a výrobních aktivit ve městě. Až
však recese ustoupí, rozvojové příležitosti brownfieldů budou znova uplatnitelné, zejména v případě,
budou li vhodně podchyceny v novém územním plánu. Je proto potřeba toto období využít zejména
k tomu, aby majitelé byli motivováni k přípravě svých projektů na brownfieldech a aby rozvojové
aktivity směřovaly pokud možno právě na brownfieldy.

Přístup k inventarizaci
Odbor územního plánování Magistrátu Ústí nad Labem, sekce územně analytických podkladů se
začal zajímat o problematiku brownfieldů zejména v souvyslosti s ÚAP, závěry Rozboru udržitelného
rozvoje území (RURÚ) a také poté, co se začalo formulovat zadání pro nový územní plán. Je
zajímavé, že RURÚ na situaci brownfieldů v Ústí nad Labem v podstatě vůbec nereagoval, přestože
existovaly poměrně kvalitní informace o větších brownfieldech v území. RURÚ naopak reagoval na
nízký počet pozemků využitelných pro průmysl, jež dle závěrů a hodnocení RURÚ ohrožuje udržitelný
rozvoj území Statutárního města Ústí nad Labem. Tento poněkud bizardní závěr (Ústí má totiž velké
územní rezervy právě v brownfieldech) věříme, způsobil, že odbor územního plánování se dohodl
s odborem strategického rozvoje na společném využití výstupů poskytnutých prostředky, které byly
k dispozici v rámci projektu COBRAMAN. Prostředky byly mimo jiné určeny také na pořízení
vypovídající evidence brownfieldů ve správním území ORP. Navíc odbor územního plánování převzal
stávající krajskou databázi, jež obsahovala množství nemovitostních, kvalitativních a popisových
atributů a byl již zvyklý nakládat s množstvím brownfieldových atributů, které jsou daleko nad rámec
potřeb územního plánování. Nebylo proto problém tento odbor přesvědčit, že v obdobném duchu bude
proveden i nový detailní průzkum brownfieldů v ORP Ústí nad Labem.
Pro realizaci průzkumu byla vytvořena jednoduchá metodika, která průzkum zjednodušila a
zefektivnila. Pro realizaci průzkumu byl také vybrán místní dodavatel, který měl již určité předešlé
zkušenosti s inventarizací brownfieldů v území. Dodavatelův pracovník byl zaškolen jak ve využívání
metodikou vytvořené Brownfield karty, tak v práci v terénu. Základní podkladové materiály průzkumu
byly poskytnuty Odborem územního plánování Magistrátu města Ústí nad Labem. Ten zpřístupnil
kompletní mapové podklady, stávající zpracovanou databázi brownfieldů jevu 4 z územně
analytických podkladů a data o správním území obce s rozšířenou působností. Tyto materiály byly
nezbytné pro zajištění úspěšné realizace tohoto projektu.
Samotná Brownfield Karta prokázalas zdá být úspěšným přístupem, protože umožnila snadnější a
strukturovanější sběr dat a hlavně zajišťuje snazší analýzu již shromážděných dat. Fyzická
inventarizace brownfieldů trvala asi dva měsíce. V terénu také probíhalo fotografování všech lokalit
(stávajících i nových). V této době také proběhlo doplnění PSČ na internetovém vyhledávači České
pošty, zjištění vlastnických vztahů a vyznačení pozemků a objektů pomocí programu GRAMIS
(aktuální verze k 09/2009) a určení polohy vstupu na brownfield pomocí GPS na serveru Mapy.cz.
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Ekologické škody byly vyhledány pomocí serveru http://sekm.cenia.cz/cenia_docs/sekm. U většiny
brownfieldů byla však jen vyplněna položka – „Identifikováno průzkumem“, jelikož v době průzkumu
brownfieldů v kraji paralelně probíhal také projekt dohledávání drobných kontaminací. Ostatní položky
v Kartě brownfieldu byly vyplňovány buď podle aktuálního stavu, nebo podle subjektivního názoru
pracovníka průzkumu (například posouzení převažující konstrukce). Klíčovým faktorem pro oblast
terénního průzkumu byla (až na výjimky) ochota a vstřícnost občanů, kteří byli v průběhu průzkumu
dotazování.
Data byla během průzkumu uložena na online přístupném úložišti iniciovaném IURS o.s., do kterého
měli vstup jak IURS o.s. tak zhotovitel průzkumu a také odbor strategického rozvoje města. Průzkum
byl průběžně dozorován pracovníkem IURS, který odpovídal na dotazy zhotovitele průzkumu a
průběžně kontroloval zhotovitelem na úložiště ukládané výstupy inventarizace. Většina konzultací byla
dostačující pomocí komunikačního systému Skype nebo telefonu. Přesto však byly pro zhotovitele
užitečné kontrolní dny v terénu, které zodpověděly na jeho specifické dotazy. Po předání dat
zjištěných v rámci první technické části průzkumu, byla započata jeho druhá část. Architekt se
zákonem požadovanou kvalifikací byl zaškolen IURS o.s., zejména v oblasti kategorizace budoucího
využití brownfieldů. Tento odborník prošel a vyhodnotil data průzkumu, doplnil kolonky karty
brownfieldu, které představovaly odborný výkon, zakreslil nové polygony a vytvořil bodové výkresy a
Problémový výkres vrstvy jevu 4. Na podkladě těchto všech dat byla vypracována tato analýza.

Indikátory znovuvyužití brownfieldů
V této sekci uvádíme základní indikátory brownfieldů, které umožňují sledovat jejich vliv na udržitelný
rozvoj území. Porovnání jejich časových řad pak napomůže hlubšímu porozumění situace brownfieldů
a umožní připravit případná vhodná nápravná opatřené.

Statutární město Ústí nad Labem
BA
BA1
BA2

indikátor

2010

2012

počet brownfieldů
plocha brownfieldů

BA4

∑brownfieldů (ha) x100/
∑zastavěného území (ha)

BA5

∑brownfieldů (ha) x 100 /
∑zastavitelného území (ha)

BA6

∑bownfieldů (ha)/ roční rozvojový
přírůstek (ha)

BA7

∑brownfieldů (ha) x 100/
∑správního území města(ha)

BA8

∑brownfieldů (ha)x 1000/
∑ obyvatel města

co indikátor vypovídá

jaký mají plošný dopad na
území

428ha
(204 ha)**
∑(ha) regen. brnfld. od minul.
inventarzc.x100 /∑ brownfieldů
(ha)

2016

kolik je brownfieldů v území

83
(61)**

BA3

2014

jak efektivní je regenerace

0,54%

index brownfieldů v zastavěném
území

11,7%
(5,6)**

index brownfieldů a rozvojových
ploch

201%

doba, za kterou budou
brownfieldy využity v případě,
že by veškerý rozvoj směřoval
na ně
index postižení území
brownfieldy

?

4,55%
(2,17)**

index ovlivnění obyvatel
brownfieldy

4,49ha/
1000
obyv.

*Roční rozvojový přírůstek je suma všech nově realizovaných a uskutečněných rozvojových projektůha, jež se v území udály za rok (zdroj dat: např.
kolaudační rozhodnutí, nebo stavební povolení). Je lépe zprůměrovat rozvojové aktivity v horizontu 3 let, aby se zabránilo ročním výkyvům.
**Kalkulace bez předpokládaných brownfieldů.
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ORP Ústí nad Labem
B
B1
B2

indikátor

2010

2012

počet brownfieldů
plocha brownfieldů

B4

∑brownfieldů (ha) x100/
∑zastavěného území (ha)

B5

∑brownfieldů (ha) x 100 /
∑zastavitelného území (ha)

B6

∑bownfieldů (ha)/ roční rozvojový
přírůstek (ha)

B7

∑brownfieldů (ha) x 100/
∑správního území (ha)

B8

∑brownfields (ha)x 1000/
∑ obyvatel města

co indikátor
vypovídá

jaký mají plošný dopad
na území

497 ha
(254 ha)**
∑(ha) regen. brnfld. od minul.
inventarzc.x100 /∑ brownfieldů (ha)

2016

kolik je brownfieldů v
území

115
(91)**

B3

2014

jak efektivní je
regenerace

0,85%
?

index brownfieldů
v zastavěném území

?

index brownfieldů
a rozvojových ploch
doba, za kterou budou
brownfieldy využity
v případě, že by veškerý
rozvoj směřoval na ně
index postižení území

?

1,23 %
(0,63)**
index obyvatel
ovlivněných brownfieldy

4,17ha/
1000 obyv.
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Porovnání současného a předešlých průzkumů
Sběr brownfieldových dat má smysl pouze tehdy, jsou li tato data využívaná pro různá analytická
porovnání, a plánovací aktivity, na jejichž základě jsou připravována konkrétní opatření napomáhající
opětovnému využití brownfieldů. Porovnáním souborů dat z různých průzkumů je pak možné
identifikovat trendy, které naznačují, co se v území s brownfieldy děje. Informace o počtech a přesné
velikosti brownfieldů mohou být přebírány z údajů GIS vytyčených polygonů brownfieldů. Údaje o
typech a kategoriích brownfieldů je však nutné doplnit průzkumem. Informace o vlastnictví je možné
doplnit z datových zdrojů Katastrálního úřadu. Informace o obcích je možné převzít z údajů Statického
úřadu.
Z porovnání minulých souborů dat a z dat obnovených a doplněných inventarizací z podzimu 2009
bylo možné identifikovat některé rozdíly mezi daty jednotlivých průzkumů. Porovnávání stávajícího a
nového průzkumu bylo prováděno včetně regenerovaných a vyřazených brownfieldů (124 počtem
v ORP, 84 počtem v Ústí nad Labem). Při porovnání starého a nového průzkumu je zřejmé, že u
stávajících brownfieldů byl jejich počet vyrovnaný mezi ORP a Ústím nad Labem. V případě nového
průzkumu se většina nových brownfieldů nachází ve Statutárním městě Ústí nad Labem. Mimo Ústí
nad Labem bylo identifikováno pouze 6 nových brownfieldů. Hlavní rozdíl mezi novými a stávajícími
brownfieldy byl zjištěn v tom, že se mírně změnil profil kategorie využitelnosti. Nejvíce nově
identifikovaných brownfieldů spadá do kategorie B (38 počtem). Jedná se převážně o menší
brownfieldy „bytového“ využití, v soukromém vlastnictví lokalizované převážně v Ústí nad Labem.
Početně v území nadále převažují malé brownfieldy pod 0,24 ha (35 počtem) a nový průzkum tuto
situaci dále vyhrotil. Plošně však malé brownfieldy mají nepatrný dopad. Na druhé straně bylo
identifikováno dalších 7 brownfieldů ve velikostní kategorii od 2-5 ha a 13 brownfieldů nad 5 ha. Tyto
velké brownfieldy mají velmi podstatný dopad na území a plošně tvoří více než 95% všech brownfieldů
v území. Z hlediska typu brownfieldů, hlavní nárůst dle nového průzkumu zaznamenalo využití bytové
a dopravní. Novým průzkumem bylo identifikováno také 24 brownfieldů kategorie „předpokládané“
brownfieldy. Plošně se však jedná o 242,71 ha (což reprezentuje cca 48 % ploch všech brownfieldů) a
to je velmi vysoké číslo. Jedná se vesměs o nádražní pozemky a větší areály, které mají
dokumentovatelné příznaky brownfieldů. Je nutné dalším detailnějším průzkumem potvrdit, jedná li se
o skutečné brownfieldy, či nikoli.

4A)

Porovnání dat průzkumů dle inventarizačního stavu brownfieldů (Brownfield
karta položka 11)

V území ORP Ústí nad Labem bylo předešlými průzkumy identifikováno 61 stávajících brownfieldů. V
novém průzkumu z podzimu 2009 bylo zjištěno, že 7 z těchto lokalit bylo, nebo je v procesu
regenerace a dvě z ploch předešle označených jako brownfield dle kritérií nového průzkumu
brownfieldové parametry nenaplňují. Vyřazeno, nebo regenerováno bylo tedy 9 brownfieldů. Nově bylo
průzkumem identifikováno 63 brownfieldů, z nichž 24 bylo zařazeno do kategorie „předpokládaných“
brownfieldů, které budou potvrzeny/nepotvrzeny dalším průzkumem. V území Statutárního města Ústí
nad Labem bylo původním průzkumem identifikováno 27 brownfieldů. Dva brownfieldy byly z evidence
vyřazeny z důvodů regenerace. Novým průzkumem bylo identifikováno 58 brownfieldů (269,79 ha)
což představuje cca 70% z 428 ha brownfieldů v území. Z nich bylo 22 počtem (25,88 %) zařazeno do
kategorie „předpokládaných“ brownfieldů, které budou potvrzeny/nepotvrzeny dalším průzkumem. U
„předpokládaných“ brownfieldů se ale jedná o plochu 224 ha, což je 52,34% z celé plochy brownfieldů
ve městě.
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4B)

Porovnání stávajícího a nového průzkumu podle kategorie využitelnosti
brownfieldů * (Brownfield karta položka 12)

Při porovnávání stávajícího a nového průzkumu v ORP Ústí nad Labem je zřejmé, že v novém
průzkumu nejvíce nově identifikovaných brownfieldů spadalo do kategorie B (počtem 38, plošně
234,78 ha). Většina z nich je lokalizovaná v Ústí nad Labem (35 počtem). V kategorii A bylo
identifikováno novým průzkumem méně brownfieldů, pouze 22, a všechna se nacházejí v Ústí nad
Labem. Poměrně malý nárůst brownfieldů byl zaznamenán v kategorii C (4 počtem). V kategorii D
nově provedený průzkum zaznamenal pouze jediný brownfield, což je velmi podstatný pokles.
Brownfieldy identifikované novým průzkumem mají vesměs dobrou šanci na opětovné využití, a 22
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jich

spadá

do

kategorie

A,

která

je

vhodná

pro

regeneraci

soukromým

investorem.

*Viz metodika inventarizace brownfieldů, část 2 pro vysvětlení kategorizace

4C)

Porovnání dat průzkumů dle typu využití brownfieldu (Brownfield karta položka
21)

Z porovnání stávajícího a nového průzkumu dle typu využití brownfieldů vyplývá, že oproti původnímu
průzkum, v novém průzkumu bylo v ORP nově identifikováno nejvíce brownfieldů bytového využití
(počtem 32) a dopravního využití (počtem 11). Nové brownfieldy typu komerčního (počtem 8) a
výrobního (počtem 6) byly identifikovány v menším množství. Nárůst bytových brownfieldů v Ústí nad
Labem byl hlavně způsoben detailním místním průzkumem původně iniciovaným odborem územního
rozvoje. Nárůst dopravních brownfieldů byl způsoben zahrnutím nádražních ploch do kategorie
„předpokládaných“ brownfieldů. „Bytové“ brownfieldy jsou vesměs kategorie A, menších rozměrů a
lokalizované v Ústí nad Labem.

4D)

Porovnání dat průzkumů dle velikosti obce (Brownfield karta položka 22)

Naprostá většina brownfieldů nového průzkumu 269,8 ha (58 počtem) byla identifikována v území
Statutárního města Ústí nad Labem. 3 brownfieldy (26,2 ha) byly identifikovány v obcích od 2-5000
obyvatel a 4 brownfieldy (2,5 ha) byly identifikovány v obcích od 500 do 2000 obyvatel.
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4F)

Porovnání dat průzkumů dle rozlohy brownfieldů (Brownfield karta položka
23)

Při porovnání výstupů stávajícího a nového průzkumu v území ORP Ústí nad Labem je patrné, že 56
% nových brownfieldů (35 počtem) je menší rozlohy do 0,25 ha. Brownfieldů od 0,25 do 2 ha bylo
novým průzkumem identifikováno 7. V území bylo ale také nově identifikováno 7 brownfieldů nad 2 ha
a 13 brownfieldů nad 5h a. V Ústí nad Labem z porovnání s novým průzkumem vyplývá, že nejvíce
nových brownfieldů (33 počtem) bylo identifikováno v kategoriích do 0,25 ha. Brownfieldů od 0,25 a do
2 ha jich bylo identifikováno 7. 6 brownfieldů ale spadalo do kategorie nad 2 ha a 11 brownfieldů
spadalo do kategorie nad 5 ha. Jednalo se převážně o drážní pozemky, velké areály identifikované
v režimu „předpokládané“ brownfield. Z toho vyplývá, že velikostně mají problém s regenerací hlavně
malé bytové brownfieldy a velké areály. A to přesto, že tyto brownfieldy mají převážně dobrou
kategorii užitelnosti (A/B). Mají však různé bariéry, které brání jejich rozvoji.

Analýza brownfieldů vyřazených z evidence.

5A) Analýza vyřazených brownfieldů dle jejich kategorie udržitelnosti, typu, velikosti
dostupnosti
Z aktualizace dat stávajícího průzkumu z podzimu 2009, vyplývá, že v ORP Ústí nad Labem bylo
z evidence brownfieldů vyřazeno 9 lokalit a to budď z důvodů jejich regenerace (7 počtem) anebo
z důvodů, že daná lokality parametry brownfieldu nenaplňovala (2). Těchto 9 brownfieldů bylo
podrobeno dalším analýzám za účelem zjištění jejich hlavních charakteristik. Nejvíce regenerovaných
brownfieldů (3 počtem) bylo překvapivě kategorie využitelnosti C, 1 brownfield byl kategorie
využitelnosti A a 2 brownfieldy byly v kategorii využitelnosti B. Většina regenerovaných brownfieldů
byla komerčního, nebo výrobního typu (dohromady 6 počtem) jeden byl zemědělského původu.
Velikostně se jednalo spíše o brownfieldy menší, 3 byly do velikosti 0,5 ha, 2 brownfieldy byly větší
než 1 až 2 ha. Většina regenerovaných brownfieldů měla dobrou nebo vynikající dopravní dostupnost
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(4 počtem). Regenerované brownfieldy se převážně nacházely v menších obcích do 2000 obyvatel (5
počtem). Ve Statutárním Městě Ústí nad Labem byly průzkumem identifikovány dva regenerované
brownfieldy. Rizikovost původního využití vyřazených brownfieldů nebyla identifikována u 2
brownfieldů, zbývající 4 brownfieldy měly nízké až střední riziko jeden regenerovaný brownfield měl
středně vysoké riziko.
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Porovnání výsledků průzkumu ve Statutárním městě Ústí nad Labem
Dle výsledků analýzy lokací označených polygonem ve vrstvě jevu 4 ÚAP jako brownfield, se na
území Statutárního města Ústí nad Labem nachází 428 ha brownfieldů, z toho je 224 ha
brownfiedlů „předpokládaných“. Z tohoto vyplývá průměrná velikost jednoho brownfieldu cca 6,8
ha, což je vysoké číslo. Ve skutečnosti však do této velikostní kategorie spadá méně než 16
brownfieldů (viz položku 6D). Naprostá většina brownfieldů v území (46) je menší než 0,5 ha.

6A)

Rozbor brownfieldů podle jejich stavu v evidenci (Brownfield karta položka
11)

Ve Statutárním městě Ústí nad Labem bylo předešlými průzkumy identifikováno 27 (29,41 %
z nynějšího celkového počtu) brownfieldů a novým průzkumem bylo identifikováno dalších 58
brownfieldů (68,5%). Ze stávajících brownfieldů byly dva brownfieldy přesunuty do kategorie
„regenerované“ a nejsou proto v analýze dále zvažovány. Celkový počet všech brownfieldů
aktualizovaných a identifikovaných novým průzkumem a vyskytujících se v území Statutárního města
Ústí nad Labem je v současné době 83, z tohoto počtu bylo označeno 22 lokalit brownfieldů jako
„předpokládané“ a jejich status je potřeba potvrdit/vyvrátit podrobnějším nebo následným průzkumem.

6B)

Rozbor brownfieldů podle jejich kategorie využitelnosti* (Brownfield karta
položka 12)

Nejvíce identifikovaných brownfieldů (50 počtem) spadá do kategorie využití B (60,24 %). 32
brownfieldů spadá do kategorie A (38,55 %). Toto jsou brownfieldy, o jejichž regeneraci by se měl
obvykle postarat soukromý trh. Někdy je ale vhodné jejich majitele podpořit, zejména ve fázi přípravy
konceptu regeneračního projektu. Brownfield kategorie C byl identifikován pouze jeden a brownfieldy

14

kategorie D nebyly průzkumem v území identifikovány. Určení kategorie využití je subjektivní
vyhodnocení pracovníka průzkumu (který má zákonem požadovanou odbornou kvalifikaci). Nejedná
se tudíž o absolutní hodnotu. Kategorie využití brownfieldů se může také poměrně rychle změnit
vnějšími i vnitřními podmínkami. Tuto kategorizaci je proto nutné chápat jako pomocný nástroj, který
na bázi odborného názoru, přiřadí k brownfieldu pravděpodobnost jeho regenerace. Veřejná podpora
(nad rámec takzvané „měkké podpory“) by neměla obvykle směřovat do kategorie A brownfieldů. A
směřuje li tam, měla by být vždy dobře zdůvodněna.
*Viz“ Metodika inventarizace
brownfieldů v ORP, část 2 pro vysvětlení kategorizace

6C)

Rozbor brownfieldů podle typu využití (Brownfield karta položka 21)

Na území Statutárního města Ústí nad Labem jsou nejčastěji zastoupené brownfieldy s využitím
„bytové“ (40) což představuje 48,19 % ze všech brownfieldů v tomto území. Z podstaty typologie
tohoto využití se vesměs jedná o brownfieldy malé a v soukromém vlastnictví. Další nejčetnější
skupinou jsou brownfieldy, které mají „výrobní“ využití (14 počtem) a představují necelých 16,87 % ze
všech brownfieldů v území. Další početnou skupinou jsou brownfieldy „komerční“ 10,84 % (9 počtem)
s využitím „dopravní“ (8 počtem) 9,64 %. Do těchto 3 skupin ale spadají většinou brownfieldy
označené jako „předpokládané“. Posouzení o jaký typ brownfieldu se jedná je subjektivní vyhodnocení
pracovníka průzkumu. Není to tedy absolutní, ale pouze pomocný údaj.
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6D)

Rozbor brownfieldů podle rozlohy v ha (Brownfield karta položka 23)

V území Statutárního města Ústí nad Labem bylo novým průzkumem identifikováno 427,94 ha
brownfieldů. Potvrzeno bylo 204,09 ha brownfieldů a dalších 223,85 ha pozemků bylo zařazeno do
kategorie „předpokládaný“ brownfield. Z toho vyplývá průměrná velikost jednoho brownfieldu 6,8 ha,
což je poměrně vysoké číslo. Ve skutečnosti však spadá do této velikostní kategorie méně než 16
brownfieldů. Naprostá většina brownfieldů v území (46) je menší než 0,5 ha, ale představují plošně jen
4,65 ha (cca 10% ze všech brownfieldů). Nejpočetnější velikostní kategorii tvoří brownfieldy menší než
0,1 ha, do které spadá 32 brownfieldů. Plošně tato kategorie představuje pouze 1,4 ha (0,4%). Druhou
nejpočetnější kategorií jsou však brownfieldy nad 5 ha (16), které představují velmi podstatných 383,3
ha (89,56 %). Třetí kategorií jsou brownfieldy od 2 do 5 ha (10 počtem) a představují 29,7 ha (6,94%).
Čtvrtou skupinou jsou brownfieldy od 0,1-0,2 ha (7), které představují 0,9 ha (0,33%). Tyto velmi
rozdílné velikostní a také druhové a prostorové parametry (viz 5C nahoře) brownfieldů v území města
Ústí nad Labem budou pravděpodobně vyžadovat dva diametrálně odlišné způsoby přístupu
v případném jednání s jejich majiteli. Určení velikosti brownfieldu a vytyčení polygonu brownfieldu je
subjektivní odborný názor pracovníka průzkumu, který má zákonem požadovanou kvalifikaci. Údaj jak
je vlastně brownfield veliký tudíž není absolutní, ale pouze orientační hodnota, která se může změnit
jak subjektivním přístupem tak externími a interními vlivy.
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6E)

Rozbor brownfieldů podle procenta využití (Brownfield karta položka 24)

Z 83 brownfieldů, které se nacházejí na území Statutárního města Ústí nad Labem, bylo průzkumem
zjištěno, že 37 z nich nemá žádné využití (44,58 %). 12 brownfieldů (20 %) spadalo do kategorie mezi
30-50 % využití. To je již číslo, kde je třeba zvážit další okolnosti, jedná li se, anebo nejedná o
brownfield. U 12 brownfieldů nebylo % využití určeno. Podstatná část brownfieldů v této skupině ale
tvoří brownfieldy označené jako „předpokládané“. Procento využití je subjektivní vyhodnocení
pracovníka průzkumu. % využití nemusí být pracovníkovi průzkumu vždy zřejmé. Jedná se tudíž opět
o subjektivní odhad dané situace. Skutečné % využití brownfieldů se také může velmi rychle (někdy ze
dne na den) změnit. % využití brownfieldů je proto nutné chápat jako pomocný nástroj.

6F)

Rozbor brownfieldů podle procenta zastavěnosti (Brownfield karta položka
25)

Procento zastavěnosti může mít vliv na snadnost regenerace brownfieldů. Může, ale nemusí.
Například u bytového využití, je obvyklé vysoké % zastavění. Tam, kde není nutná demolice a jedná
se o poměrně výhodnou lokalitu, nemělo by být takové vysoké % zastavění problémem. Na druhé
straně vysoké % zastavění u průmyslových rizikových provozů určitě problémem je, zejména nejedná
li se o dobrou lokalitu a demolice je nevyhnutelná. Z analýzy dat průzkumu vyplývá, že ve Statutárním
městě Ústí nad Labem má nejvyšší % zastavění nejvyšší počet lokací (29 počtem) a že to představuje
34,94 % z brownfieldů v území. Druhou nejčetnější skupinou (19 počtem 22,89 % jsou brownfieldy,
které mají zastavěnost mezi 49-25 %. Brownfieldy se zastavěností 75-50% (15 počtem) představují
dalších 18,07 %. V území nebyla identifikována zastavěnost u 8 brownfieldů (9,64 %). Určení %
zastavění je závislé na posouzení pracovníka průzkumu, který jednak určuje % zastavění a jednak
vytyčuje plochu brownfieldu. Oba dva úkony jsou subjektivní názor pracovníka. V případě, že je okolo
staveb na brownfieldu vytyčeno menší území, pak se % zastavěnosti brownfieldu zvyšuje. Nejedná se
tudíž o absolutní údaj, ale jenom o údaj pomocný.
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6G)

Rozbor brownfieldů podle druhu vlastnictví (Brownfield karta položka 33)

Naprostá většina brownfieldů v území Statutárního města Ústí nad Labem má „soukromé“ vlastnictví
(63 počtem) což představuje 75,90% ze všech brownfieldů v území. Pouze 4 brownfieldy mají
vlastnictví „veřejné“. Zbývajících 9 brownfieldů má vlastnictví budď “smíšené“ nebo „jiné“. U 7
brownfieldů zůstalo vlastnictví nevyplněno. Informace o vlastnictví se může velmi rychle změnit, je
proto potřeba pravidelně kontrolovat v Katastru nemovitostí.

6H)

Rozbor brownfieldů dle počtu jejich vlastníků (Brownfield karta položka 32)

Na snadnou regeneraci brownfieldu má obvykle velký vliv počet jeho vlastníků. Čím je jich více, tím je
dohoda co s brownfieldem podniknout těžší. Z analýzy dat průzkumu v území Statutárního města Ústí
nad Labem vyplývá, že největší počet brownfieldů , skoro 50, má jen jednoho vlastníka a jenom asi 10
má více než 3 vlastníky. 20 brownfieldů v průzkumu však nemělo tuto informaci vyplněno.

6J)

Rozbor brownfieldů dle převažující konstrukce (Brownfield karta položka
30)

Převažující konstrukce staveb na brownfieldu naznačuje, jak snadné je jej regenerovat, popřípadě jak
snadné je nevhodné budovy odstranit. V území Statutárního města Ústí nad Labem je nejvíce
brownfieldů 51,85 % převáženě cihelné konstrukce (to odpovídá také vysokému počtu bytového
využití, kde tato konstrukce převládá. Další početnou skupinou jsou konstrukce smíšené, které
představují dalších 31,33 %. Těžko odstranitelných monolitických konstrukcí bylo průzkumem
prokázáno poměrně málo a představují 8,64 % ze všech brownfieldů v území. Co je převažující
konstrukce je subjektivním hodnocením pracovníka průzkumu a názor se může měnit. Proto se jedná
o indikátor pomocný a ne absolutní hodnotu.
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6K)

Rozbor brownfieldů dle dostupnosti k veřejné infrastruktuře (Brownfield
karta položka 37)

Dostupnost veřejné infrastruktury je pro rozvoj brownfieldů důležitá. Hlavní infrastruktura je zjistitelná
z ÚAP GIS podkladů, avšak samotné přípojky z těchto údajů obvykle zjistit nelze. Proto je užitečné, je
li to možné, je zjistit průzkumem. Jelikož území Statutárního města Ústí nad Labem je vysoce
urbanizované, většina brownfieldů v území (72) má přístup k veškeré infrastruktuře a to je 87 % ze
všech brownfieldů v území. Částečnou infrastrukturu má 10 brownfieldů (12%).

6L) Rozbor brownfieldů podle toho, je li potřeba změnit ÚP (Brownfield karta
položka 41)
Vhodné využití území může regeneraci brownfieldů velmi urychlit. Proto bylo využití území posouzeno
z hlediska potřeby změny územního plánu. Tento posudek prováděl odborný pracovník průzkumu,
s patřičnou zákonem požadovanou kvalifikací. Pracovník vyhodnotil stávající a navrhl optimální využití
území pro většinu brownfieldů v území Statutárního města Ústí nad Labem. Na základě tohoto zjištění
vyplývá, že u více než 46,96 % brownfieldů je stávající využití vyhovující (34). U dalších 32 případů je
doporučena změna využití území (38,55 %). U zbývajících 17 brownfieldů tento údaj není uváděn.
Jedná se povětšinou o „předpokládané“ brownfieldy, nebo o velké brownfieldy, kde je potřebné hlubší
zvážení a více informací k tomu aby bylo možné navrhnout využití území.
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6M)

Rozbor brownfieldů dle jejich dopravní dostupnosti (Brownfield karta
položka 42)

Šance regenerace brownfieldu je také závislá na jeho poloze ke hlavní infrastruktuře. Tento údaj je
dobře analyzovatelný a zjistitelný z GIS prostředí. V Kartě brownfieldu je tato informace uváděna
proto, aby data o každém brownfieldu byla úplnější, zřejmá již z karty a bez nutného přístupu k mapě
nebo ke GIS vrstvám. Z důvodu umístění v území Statutárního města Ústí nad Labem, které je velmi
dobře napojeno na dopravní infrastrukturu, má většina brownfieldů (53) „vynikající“ dopravní
dostupnost (63,86 %). Zbývajících 34,94 % brownfieldů (29 počtem) má dobrou dopravní dostupnost.

6N)

Rozbor brownfieldů dle možného ekologického poškození (Brownfield
karta položka 37)

Jelikož v území Statutárního města Ústí nad Labem souběžně s průzkumem brownfieldů probíhaly
také průzkumy MŽP identifikující ekologické zátěže, informace o případných ekologických škodách
povětšinou nebyly dostupné. Proto jsme brownfieldy analyzovali také pomocí metodiky uvedené
v příručce „Brownfields snadno a lehce“, Příloha 4, dostupné na http://www.mmrvyzkum.cz/cz/dokumenty-dokumenty-publi.aspx, ve které je pravděpodobnost ekologické zátěže
odvozována od rizikovosti jeho předešlých výrobních anebo provozních procesů. Z průzkumu je
zřejmé, že většina brownfieldů - 47 počtem (56,63 %) má „nízké riziko“ ekologické zátěže. 17
brownfieldů (20,48 %) má riziko „nízké až střední“. 11 brownfieldů (17 %) má „střední“ až „středně
vysoká rizika“ rizika. Jen 3 brownfieldy (4.5 %) mohou být ohroženy „vysokým“ až „velmi vysokým
rizikem“ a u 3 brownfieldů(3,61 %) se může jednat o „vysoké až velmi vysoké riziko“. Tento údaj je
údaj orientační, závislý na subjektivním vyhodnocení pracovníka průzkumu. Pracovník vyhodnocuje
dle dané metodiky rizikovost bývalých procesů v dané lokaci. Avšak i brownfieldy, na kterých se
odehrávaly v dohledatelné minulosti pouze procesy s nízkým rizikem, mohou mít z určitých důvodů
(průzkumem nezjištěných) závažnou ekologickou zátěž. Proto tento údaj slouží hlavně pro rychlou
orientaci o pravděpodobné podstatě problému, když jiná data nejsou dostupná. Je vhodné jej vždy
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doložit a potvrdit/vyvrátit odborným posudkem.

Výsledky průzkumu v ORP
Samotný průzkum ve své vyhodnocovací fázi pracoval se 124 Kartami brownfieldů. Aktualizoval 61
brownfieldů, vyřadil z evidence 9 brownfieldů (7 bylo regenerováno, a 2 nenaplňovaly kritéria
brownfieldu) a identifikoval 63 nových z čehož je 24 předpokládaných brownfieldů. V ORP Ústí nad
Labem se nachází 115 brownfieldů. Z GIS informací zakreslených polygonů vrstvy jevu 4 vyplývá, že
v původních průzkumech se v ORP nacházelo 198,15 ha brownfieldů, z nich bylo z evidence vyřazeno
ha 4,35 ha brownfieldů. Nově bylo podzimním průzkumem v roce 2009 identifikováno 297,58 ha
brownfieldů z čehož bylo potvrzeno 55,31 ha a 242,27 ha pozemků bylo klasifikováno jako
„předpokládané“ brownfieldy. V ORP Ústí nad Labem se nachází 496,63 ha brownfieldů, což
představuje 1,23 % rozlohy celého ORP.

7A)

Rozbor brownfieldů podle jejich stavu v evidenci (Brownfield karta položka
11)

Z celkového počtu 124 karet po vynechání 2 vyřazených a 7 regenerovaných brownfieldů, na základě
nového průzkumu zbylo v území ORP Ústí nad Labem 115 brownfieldů, které byly podrobeny
následujícím analýzám. Průzkum identifikoval 63 nových brownfieldů z nichž je 24 v kategorii
„předpokládaných“ brownfieldů, které bude potřeba dalším průzkumem potvrdit. Pro potřeby tohoto
průzkumu je k „předpokládaným“ brownfieldům v analýze přistupováno jako by brownfieldy byly (až na
případy komentování případné změny ÚP). Všechny karty vyřazených a regenerovaných brownfieldů
však dále zůstávají v databázi, jen nejsou zvažovány v analýze.
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7B)

Rozbor brownfieldů podle jejich kategorie využitelnosti* (Brownfield karta
položka 12)

V ORP bylo identifikováno nejvíce brownfieldů (66 počtem) v kategorii B, celých 57,39 %. Do
kategorie A, to jsou brownfieldy, o která se umí postarat obvykle soukromý trh, spadá 33 brownfieldů
(28,70 %). Do kategorie C spadá 9 brownfieldů což představuje 7,83 % ze všech brownfieldů v území.
Zbývající brownfieldy spadají do kategorie C.
*Viz metodika inventarizace, část 2 pro vysvětlení kategorizace

7C)

Rozbor brownfieldů podle typu (Brownfield karta položka 21)

V ORP Ústí nad Labem je nejčetnější brownfield bytový. Bylo jich identifikováno 44 a představují
38,26 % ze všech průzkumem hodnocených brownfieldů. Druhým nejčetnějším brownfieldem (22
počtem) jsou brownfieldy výrobní (19,13 %) a třetím (14 počtem) jsou brownfieldy zemědělské (12,17
%). 11 brownfieldů má dopravní využití (10,43 %) U 3 brownfieldů nebyl jejich typ uveden. Posouzení
o jaký typ se jedná je subjektivní vyhodnocení pracovníka průzkumu. Nejedná se o absolutní, ale
pouze pomocný údaj.
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7D)

Rozbor podle velikostí obcí (Brownfield karta položka 22)

Je přirozené, že v ORP typu Ústí nad Labem, se bude nejvíce brownfieldů nacházet v samotném Ústí
nad Labem. 83 brownfieldů což představuje 72,17 % brownfieldů v ORP. Druhou nejpočetnější
skupinou, ve které se brownfieldy vyskytují (21 počtem), jsou obce velikosti od 500-1999 obyvatel.
V těchto obcích se nachází 18,26 % brownfieldů, plošně však představují jen 8,2 ha. Malé obce samy
o sobě nemají mnoho možností, jak opětovné využití brownfieldů podpořit a spoléhají na aktivity svých
podnikatelů.

7E)

Rozbor brownfieldů podle rozlohy v ha (Brownfield karta položka 23)

Nejčetnější brownfieldy v ORP Ústí nad Labem jsou brownfieldy velmi malé, menší než 0,1 ha (38
počtem) 31 %. Plošně však představují pouze 1,7 ha a (0,44 %). Druhou nejpočetnější skupinou jsou
ale brownfieldy největší velikostní kategorie, to je nad 5 ha (20 počtem) 16%. Plošně však představují
naprostou většinu plochy brownfieldů 417,7 ha (84,1%). V rozmezí od 2 do 5 ha bylo identifikováno 18
brownfieldů (15 %). Ty představují 54,9 ha (11,04 %). Ve velikostní kategorii 0,1-0,19 ha se nachází
12 brownfieldů (10 %). Brownfieldů menších než 1 ha se v území dohromady nachází 67, což je více
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než polovina všech brownfieldů. 10 brownfieldů je větších než 1 ha ale nedosahuje velikosti 2 ha.
Většina brownfieldů velkých rozloh však spadá do kategorie „předpokládaných“ a jedná se zejména o
drážní a komerční pozemky. Pro další rozvoj města je proto velmi důležité jejich status potvrdit anebo
vyvrátit. Určení brownfieldu, velikosti brownfieldu a vytyčení polygonu brownfieldu je subjektivní
odborný názor pracovníka průzkumu, který má zákonem požadovanou kvalifikaci. Názor jak je vlastně
brownfield veliký tudíž není absolutní, ale pouze orientační hodnota, která se může změnit jak
subjektivním přístupem tak externími a interními vlivy.

7F)

Rozbor brownfieldů podle procenta využití (Brownfield karta položka 24)

Průzkum ukázal, že 40,87 % brownfieldů v ORP Ústí nad Labem nemá vůbec žádné využití (47
počtem). U pěti brownfieldů je uváděno využití mezi 50 a 75 % a u 17 brownfieldů je uváděno využití
mezi 30 a 50 %. Dle metodologie využívané CzechInvestem, tyto lokace by nebyly brownfieldy.
V průzkumu je však přihlíženo i k dalším atributům, (viz „Metodika inventarizace brownfileds v ORP“),
které identifikují to, že se jedná o brownfield. Vyhodnocení % využití je odhad pracovníka průzkumu.
Jedná se tudíž o odhad dané situace. Procento využití je subjektivní vyhodnocení a ne absolutné
hodnota. % využití nemusí být pracovníkovi průzkumu vždy zřejmé. Skutečné % využití brownfieldů se
také může velmi rychle změnit (někdy ze dne na den). % využití brownfieldů je proto nutné chápat jako
pomocný údaj.
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7G)

Rozbor brownfieldů podle procenta zastavěnosti (Brownfield karta položka
25)

Zastavěnost plochy brownfieldů má vliv na snadnost jejich regenerace. Méně zastavěné brownfieldy je
obvykle snazší regenerovat, ale nemusí to být vždy pravidlem. Průzkum rozdělil zastavěnost
brownfieldů do 5 kategorií. Nejvíce brownfieldů v ORP Ústí nad Labem se nachází v kategorii nejvyšší
zastavěnosti, to je od 75 – 100 %. Do této kategorie spadá 33,02 % brownfieldů a jedná se o 35
lokalit. Zde se silně projevuje vliv bytových brownfieldů, které mají obvykle vysokou zastavěnost.
Nízce zastavěných brownfieldů pod 10 % jejich plochy je v území velmi málo, jenom 9,43 %. V
případě, že je okolo staveb na brownfieldu vytyčeno menší území, pak se % zastavěnosti brownfieldu
zvyšuje. Dalším vliv, který determinuje vysokou zastavěnost brownfieldů je odborné a poměrně
subjektivní rozhodnutí pracovníka průzkumu jak vytyčovat hranice brownfieldu a jak vyhodnocovat
jeho zastavěnost (například stavby, silnice, železnice, odstavné plochy atd.). Určení % zastavění je
závislé na posouzení pracovníka průzkumu, který jednak určuje % zastavění a jednak vytyčuje plochu
brownfieldu. Oba dva úkony jsou subjektivní názor pracovníků průzkumu. % zastavěnosti tudíž není
absolutní hodnota, ale pouze pomocný údaj.

7H)

Rozbor brownfieldů podle druhu vlastnictví (Brownfield karta položka 33)

Naprostá většina brownfieldů celých 78,82 % v ORP Ústí nad Labem je v soukromém vlastnictví. Ve
výlučném veřejném vlastnictví je jsou dle průzkumu pouze 4 brownfieldy. Tudíž podpora majitelů
brownfieldů je hlavní možností jak opětovné využití brownfieldů v ORP Ústí nad Labem podpořit.
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7J)

Rozbor brownfieldů dle převažující konstrukce (Brownfield karta položka
30)

Většina brownfieldů (55 %) v ORP Ústí nad Labem je cihelné konstrukce, 47,83 % (55 počtem). 38
brownfieldů má smíšenou konstrukci (33,04 %). Pouze 7,83 % brownfieldů má monolitickou, těžko
demontovatelnou konstrukci Data týkající se pravděpodobné náročnosti případné demolice jsou také
dostupná. Posouzení převažující konstrukce je subjektivní názor pracovníka průzkumu. Nejedná se
tudíž o absolutní hodnotu ale o pomocný údaj.

7K)

Rozbor brownfieldů dle dostupnosti k veřejné infrastruktuře (Brownfield
karta položka 37)

Většina brownfieldů v ORP Ústí nad Labem má přístupnou veškerou infrastrukturu. (71,30 %). Toto je
způsobeno zejména dominantním postavením Statutárního města v ORP. Částečnou infrastrukturu má
dalších 26,09 % brownfieldů. Infrastruktura tudíž není barierou rozvoje většiny brownfieldů. Poloha
brownfieldu k hlavní infrastruktuře je zjistitelná například z GIS údajů ÚAP. Přítomnost infrastrukturních
přípojek je však nutné, je li to možné, potvrdit průzkumem.
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7L)

Rozbor brownfieldů podle toho, je li potřeba změnit ÚP (Brownfield karta
položka 41)

Dle odborného posudku pracovníka s příslušnou kvalifikací v ORP Ústí nad Labem 42,61 %
brownfieldů pro své opětovné využití nepotřebuje změnu územního plánu. Bylo identifikováno 40,87
% brownfieldů, kde by změna ÚP byla žádoucí. U 16 % brownfieldů, tento údaj nebyl uveden, jedná se
většinou o brownfieldy v kategorii „předpokládané“.

7M)

Rozbor brownfieldů dle jejich dopravní dostupnosti (Brownfield karta
položka 42)

Celá polovina brownfieldů v ORP Ústí nad Labem má vynikající dostupnost. Dalších 44 % má dobrou
dostupnost. Je to způsobeno zejména dominující pozicí statutárního města v ORP, které samo o sobě
má vynikající dostupnost na hlavní evropské infrastruktuře. Pouze jen velmi malé % brownfieldů má
špatnou dostupnost z veřejné silniční infrastruktury. Dostupnost je zde hodnocena jako subjektivní
názor pracovníka průzkumu. Objektivně je tento údaj dobře zjistitelný a analyzovatelný v GIS
prostředí. V Kartě brownfieldu je údaj uváděn jako orientační. Uváděn je proto, aby data o každém
brownfieldu byla úplnější, zřejmá již z Karty brownfield, bez nutného přístupu k mapě nebo ke GIS
vrstvám.

7N)

Rozbor dle možného ekologického poškození (Brownfield karta položka
37)

Jelikož v území ORP Ústí nad Labem souběžně probíhaly průzkumy MŽP identifikující možné
ekologické poškození v území, přesnější data týkající se případných ekologických zátěží
identifikovaných brownfieldů nebyla ještě plně dostupná. Proto jsme brownfieldy analyzovali také
pomocí metodiky uvedené v příručce „Brownfields snadno a lehce“, Příloha 4, dostupné na
http://www.mmr-vyzkum.cz/cz/dokumenty-dokumenty-publi.aspx. Z průzkumu je zřejmé, že většina
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brownfieldů (49,57 %) má nízké riziko ekologické zátěže. 28,70 % brownfieldů má riziko nízké až
střední zátěže a pouze cca 14,8 % brownfieldů může být ohroženo vážnější ekologickou zátěží. Tento
údaj je údaj orientační, závislý na subjektivním vyhodnocení pracovníka průzkumu. Pracovník
vyhodnocuje rizikovost bývalých procesů v dané lokaci dle dané metodologie. Avšak i brownfieldy, na
kterých se odehrávaly v dohledatelné minulosti pouze procesy s nízkým rizikem, mohou mít z určitých
důvodů (průzkumem nezjištěných) závažnou ekologickou zátěž. Proto tento údaj slouží hlavně pro
rychlou orientaci o pravděpodobné podstatě problému, když jiná data nejsou dostupná. Je proto
vhodné jej vždy doložit a potvrdit/vyvrátit odborným posudkem.

Kontakt na IURS: Institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s.: V Babyku 843/4, 193 00, Praha 9
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Brownfieldy v ORP Ústí nad Labem

Lokace dle stavu
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Brownfieldy v ORP Ústí nad Labem

Lokace dle užitelnosti
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Brownfieldy v ORP Ústí nad Labem

Lokace dle typu využití
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