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Abstrakt 
Území ČR je charakterizováno nejen velmi hustou sídelní strukturou, ale také velmi hustou sítí železnic, 
vleček a nákladových nádraží. Jejich plošná rozsáhlost nicméně již mnohdy neodpovídá reálným 
současným potřebám nákladové a osobní dopravy. To vede k uvolňování či k možnosti uvolnění často 
rozsáhlých železničních ploch, areálů či budov, které jsou leckdy lokalizovány ve významných polohách 
měst. Práce se zabývá analýzou současného stavu problematiky revitalizace nevyužívaných železničních 
ploch, popisem jejich specifik - především jejich provázanosti se sídlem - a pomocí vyhledávací studie 
velkého vzorku přes sedmi set nádraží se snaží zmapovat tyto plochy, zjistit jejich pozici v rámci sídla, 
odhadnout rozsah těchto ploch v rámci sídel a zhodnotit jejich revitalizační potenciál.  
Práce dále pak prezentuje možnosti dalšího užití těchto ploch na základě úspěšných příkladů z ČR a ze 
zahraničí a ukazuje možné způsoby, jak mohou být nevyužité železniční plochy znovu zapojeny do života 
sídla.  
Práce také mapuje nástroje, které umožňují prosadit příslušné záměry. Nástroje je možné dělit například z 
pohledu územního plánování a urbanismu, z pohledu životního prostředí, pohledu ochrany kulturních 
památek, nebo z pohledu na lokality jako na nové investiční příležitosti.  Výsledkem je roztřídění nástrojů 
do jedenácti skupin dle společných vlastností (Strategické, Legislativní, Územně plánovací, Ekonomické, 
Výstavbové, Organizační, Evidenční, Osvětové, Smluvní, Památkové, Hodnotící).  
Práce analyzuje tyto nástroje a navrhuje jejich využití či případné úpravy pro účely revitalizace 
nevyužívaných železničních ploch. Na základě dotazníkového šetření s více než dvěma sty respondenty 
z řad odborné veřejnosti je nadále prověřena například užitečnost jednotlivých skupin nástrojů (resp. jak 
jsou vnímány odbornou veřejností), četnost jejich použití či převládající názory ohledně chybějících či 
nedostatečně využívaných nástrojů.  
Práce prokazuje, že v ČR existuje velké množství nevyužívaných železničních ploch s revitalizačním 
potenciálem a že tyto plochy – i s přihlédnutím k jejich vlastnostem v rámci sídla - představují obrovský 
potenciál pro zlepšení kvality života místních obyvatel (např. formou doplnění vybavenosti či vznikem 
nových veřejných prostranství) a také velkou pokladnici ploch a objektů, které jsou ve vlastnictví státu. 
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Abstract 
Czech Republic is characterized not only by a very dense network of settlements, but also by a very dense 
network of railways, sidings and freight stations. However, their size often no longer corresponds to the 
real current needs of freight and passenger transport. These often large railway areas or buildings (which 
are in many cases located in important positions within the cities) are then sometimes unused or not used 
in their full capacity and therefore the posibility to use them for different purpose arises. This work deals 
with the analysis of the current state of revitalization of unused railway areas, description of their 
specifics - especially their connection with the city - and using a search study of a large sample of seven 
hundred stations it is trying to map these areas, analyze their position within the city and assess their 
revitalization potential. 
This work then presents the possibilities of further use of these areas on the basis of successful examples 
from the Czech Republic and abroad and shows possible ways in which unused railway areas can be re-
integrated into the life of the city. 
This work also maps the tools that allow the enforcement of the visions and goals. The tools can be 
divided, for example, from the point of view of spatial planning and urban planning, from the point of view 
of the environment protection, from the point of view of the protection of cultural heritage, or from the 
point of view of investments. The result is a categorization of tools into eleven groups according to their 
common characteristics (Strategic, Legislative, Spatial Planning, Economic, Construction, Organization, 
Information, Education, Contractual, Heritage and Rating tools). 
This work analyzes these tools and suggests their use or possible modifications for the purpose of 
revitalization of unused railway areas. Then it examines the tools on the basis of a questionnaire survey 
with more than two hundred respondents from the professional community, trying to assess the 
usefulness of individual groups of tools (or how they are perceived by the professionals), their frequency 
of use or prevailing opinions regarding missing or underused tools. 
This work concludes that in the Czech Republic there is a large number of unused railway areas with 
revitalization potential and that these areas - especially taking into account their characteristics within the 
cities - represent a huge potential for improving the quality of life of local residents (eg by adding 
amenities or creating new public spaces) and they are a large treasury of state-owned areas and buildings.  

Keywords 
urbanism; city planning; planning tools; spatial plan; regulatory plan; railway; unused areas; brownfields; 
railway brownfields  
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1. Úvod
1.1 Téma disertační práce 

V současnosti dochází k transformaci mnoha odvětví průmyslu, s čímž většinou souvisí redukce ploch 

potřebných pro výrobu a skladování nebo rovnou opouštění celých závodů. Železniční plochy jsou tímto 

procesem ovlivněny přímo zásadně, neboť pro Česko je charakteristická velmi hustá síť železnic, vleček a 

nákladových nádraží. Jejich plošná rozsáhlost již mnohdy neodpovídá reálným současným potřebám 

nákladové a osobní dopravy. Toto vede k uvolňování či možnosti uvolnění často i rozsáhlých železničních 

ploch, areálů či budov, které jsou leckdy lokalizovány ve významných polohách měst, které také v rámci 

jejich společné historie mnohdy zásadně ovlivnily. Komplexně pojatá a urbanisticky kvalitní revitalizace 

těchto ploch a objektů je pak z hlediska celého města zcela zásadní, neboť může hrát významnou roli v 

celé struktuře a budoucím obrazu sídla. Je nanejvýš žádoucí nacházet taková řešení, která umožní využít 

potenciál těchto ploch, dále je smysluplně využívat a zapojit je do struktury a organismu města. 

Otázka nevyužívaných železničních ploch má samozřejmě mnoho průsečíků s obdobně velice aktuální (a 

zkoumanou) tématikou brownfieldů. Obecně lze říct, že typologie a konkrétní možnosti revitalizace 

brownfieldů (potažmo nevyužívaných železničních ploch) jsou již z velké části zpracovány. To, jaké 

problémy i jaké příležitosti brownfieldy představují, je náležitě prostudováno a prezentováno, stejně jako 

konkrétní způsoby, jak by se tyto plochy mohly využít či jak se využívají v zahraničí. Neboli jsou 

uspokojivě zodpovězeny otázky proč (revitalizovat brownfieldy) a co (bychom s nimi měli udělat), ale 

není dostatečně zodpovězena otázka jak (toho můžeme docílit) a v případě nevyužívaných železničních 

ploch také kolik (těchto ploch vlastně existuje v rámci ČR). Na zodpovězení právě těchto otázek se zaměří 

tato práce. 

Je možné také vysledovat jistý rozpor mezi dlouhodobým zájmem odborné veřejnosti o problematiku 

brownfieldů a velmi pomalým procesem jejich revitalizace. Jedním z možných důvodů tohoto rozporu je 

nedostatečnost existujících nástrojů prosazujících tyto záměry či nedostatečné povědomí odborné 

veřejnosti o těchto nástrojích. Lze očekávat, že nástroje revitalizace a rehabilitace budou velmi podobné 

jako pro ostatní nevyužívané plochy - tedy nezávislé na druhu brownfieldu - a proto se nabízí otázka, proč 

je zpracovat v rámci práce zaměřené především na železniční plochy. Tato práce si nicméně klade za cíl 

především řešit otázku nevyužívaných železničních ploch komplexně a vyplnit tedy výše zmíněné mezery 

v analytickém přístupu k řešení tohoto problému (či k využití této příležitosti). Analýza nástrojů 

potřebných k prosazení záměrů je pak zásadní součástí systematického řešení.  

Jedním z dílčích výsledků této práce jsou pak i doporučení týkající se dalšího výzkumu, neboť 

problematika je natolik komplexní a obsáhlá, že její řešení a analýza logicky vyžaduje soustředěné na sebe 

navazující úsilí vícero výzkumníků (nebo mnohaletou kontinuální činnost jedince).  

Předmět výzkumu 

Předmětem výzkumu jsou železniční plochy v ČR především v menších sídlech (pod 50.000 obyvatel) a ve 

volné krajině, možnosti jejich nového využití a nástroje umožňující a prosazující tyto revitalizační záměry. 

Důvody, které vedly k zaměření práce 

Význam odvětví 

Československo, resp. Česká republika byla vždy na světové špičce v oblasti železniční dopravy. Železniční 

doprava hrála a nadále hraje velmi významnou roli v rozvoji sídel a v jejich urbanistické struktuře a byla 

jednou z příčin velkého ekonomického rozmachu země v 19. a 20. století. V krátkém časovém rozmezí byly 
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postaveny tisíce kilometrů železničních tratí, nákladových a osobních nádraží a doprovodných staveb. 

Česká republika má tak dodnes jednu z nejhustších sítí železnic v Evropě. 

Současný stav zpracování tématu v ČR 

Typologie, charakteristika a možnosti budoucího užití brownfieldů a i konkrétně železničních 

nevyužívaných ploch jsou již zpracovány (ačkoliv železniční plochy zůstávají obecně spíše na okraji zájmu 

s výjimkou Prahy a Brna). Nástroje revitalizace jsou pravidelně zmiňovány, nicméně zřetelně chybí jejich 

hloubková analýza a průzkum nástrojů z jiných zemí, které mají s danou problematikou dlouhodobější 

zkušenosti (např. Francie, Velká Británie, USA, Německo, Dánsko). Analýza či odhad rozsahu 

nevyužívaných železničních ploch na vědecké úrovni prakticky neexistuje, drtivá většina informací tohoto 

druhu je součásti interních dokumentů ČD a SŽ.  

Potenciál ploch a možnosti jejich využití 

Revitalizace nevyužívaných železničních ploch je významnou alternativou k stavění na tzv. „zelené louce“, 

oproti které má z hlediska sídla mnoho výhod – minimalizaci záboru zemědělské půdy v extravilánu, 

využití nadstandardního napojení na existující dopravní a technickou infrastrukturu sídla, zhodnocení 

velmi často významné polohy v rámci sídla, zacelení „rány“ ve struktuře sídla a potlačení efektu bariéry, 

obohacení vnitřního obrazu sídla nebo alespoň jeho části, sanaci kontaminovaných půd a tím zlepšení 

životního prostředí apod. Pokud je to jen trochu možné, součástí revitalizace by měla být snaha 

minimalizovat demoliční zásahy a jít cestou konverze existujících objektů, aby byl uplatňován princip 

zachování otisku historie a přijmutí specifického ducha místa území jako pozitivního jevu, který dodává 

oblasti jedinečný charakter. Historická architektonicko-urbanistická kontinuita je velmi důležitá, neboť 

město, které se stále mění a nemá žádné pevné body, je město, ke kterému si lidé nevytvoří silný vztah.  

 

1.2 Hlavní cíle práce 

Cílem disertační práce je na základě komplexní analýzy současného stavu problematiky revitalizace 

nevyužívaných železničních ploch popsat jejich specifika (především jejich provázanost se sídlem), 

možnosti budoucího využití nevyužívaných, nebo nedostatečně či nevhodně využívaných území, ukázat 

možnosti jejich transformace a zmapovat zásady, postupy a nástroje jejich prosazení a postupné realizace 

a prověřit jejich užitečnost (resp. jak jsou vnímány odbornou veřejností).  

Výsledky práce budou využitelné především samosprávnými orgány sídel a vlastníky či správci (majiteli) 

železničních ploch (ČD a SŽ) pro plánování budoucího vývoje, pořizování územních a regulačních plánů a v 

druhé řadě pak také novými vlastníky a investory uvolňovaných ploch. Výstupy práce se mohou stát i 

podklady pro úpravu legislativy podporující revitalizační proces. 

Součástí práce je: 

Analýza nevyužívaných železničních ploch 

- pojmenování specifik nevyužívaných železničních ploch 

- rozvinutí typologie železničních brownfieldů Romana Vodného o urbanistické souvislosti (protože bez  

  nich nelze pochopit a příslušně využít specifické provázání železnice se sídlem) 

- analýza vzorku nádraží v ČR především z hlediska urbanistických parametrů a hodnocení jejich  

  revitalizačního potenciálu 

 

Popis možností dalšího užití území 

- na základě příkladů z ČR a ze zahraničí utříděný seznam možností, jak dále nakládat s územím, seznam  

  revitalizačních zákroků, inspirativních nových příležitostí využití ploch a území  
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Popis a analýza revitalizačních nástrojů 

- utříděný seznam existujících využitelných nástrojů v ČR a v zahraničí (především ve Francii, Velké 

Británii, USA, Německu, ale i Dánsku) a jejich analýza použitelnosti, užitečnosti v českém kontextu a pro 

nevyužívané železniční  plochy 

- průzkum povědomí odborné veřejnosti o nástrojích 

 

Předpokládané přínosy práce 

- odhad předpokládaného rozsahu nevyužívaných železničních ploch s revitalizačním potenciálem v ČR 

- seznam možností, jak dále nakládat s územím 

- seznam nástrojů prosazujících záměry v území 

- využitelnost práce samotnými sídly a majiteli železničních ploch (ČD a SŽ) pro plánování budoucího  
  vývoje, v druhé řadě pak investory 
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2. Metodologická část 

2.1 Hypotézy 

Hlavní hypotézy 

 V ČR existuje velké množství nevyužívaných železničních ploch s revitalizačním potenciálem. 

 V současnosti je v ČR nedostatek nástrojů umožňujících prosazení záměrů na nevyužívaných 

plochách. 

 V současnosti v ČR existuje malé povědomí o nástrojích umožňujících prosazení záměrů na 

nevyužívaných plochách. 

 

Vedlejší hypotézy 

 Optimální použití nástrojů pro přípravu plánů transformace nevyužívaných železničních ploch 

vede nejen ke kvalitnějšímu a žádoucímu výsledku, ale je také atraktivní i pro 

investory/developery díky jasnému nastavení pravidel a vidině jednoduššího a rychlejšího 

procesu schvalování jejich projektu.  

 Nevyužívané železniční plochy mají velký potenciál pro nové využití v rámci sídel a krajiny.  

 

2.2 Použité pracovní metody a postup řešení 

Zpracovat analýzu specifických vlastností železničních ploch a připravit odhad předpokládaného rozsahu 

nevyužívaných železnicích ploch s revitalizačním potenciálem. Zmapovat možnosti jejich budoucího 

využití. Zmapovat a navrhnout nástroje, které lze využít pro prosazení záměrů na nevyužívaných 

železničních plochách.  

Postup řešení: 

1) Teoretické vědomosti o problematice 

cíl   

studium problematiky (formou studia existujících dokumentů a prací), technologie a metody (např. 

problematiku kontaminace a sanačních zásahů, princip cost-benefit hodnocení záměrů v území, zásady 

trasování železnice či památkové ochrany apod.) 

 

2) Shromáždění dat 

cíl  

sběr dat – odborné časopisy, archivy, literatura, zkoumané areály či tratě, odborné weby, muzea železnice, 

Národní technické muzeum, konference, rozhovory se správci železničních ploch, územní a regulační 

plány, dotační programy, dokumenty strategie rozvoje města či nakládání s brownfieldy, zahraniční 

příklady realizací, plánů a postupů, historické mapy dokumentující vývoj měst, terénní průzkum, využití 

ortofotomap  

metoda 

pozorování 

výstup 

shromáždit maximum relevantních dostupných dat o železničních plochách, možnostech jejich využití a 

nástrojích pro prosazení plánů záměrů 
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3) Zpracování nashromážděných dat, zmapování nevyužívaných železničních ploch 

cíl  

vytvořit systém pro zpracování a prezentaci shromážděných dat, 

analyzovat výzkumný vzorek nevyužívaných železničních ploch formou vyhledávací studie, zaměřit se na 

jejich specifika, urbanistické souvislosti a především na jejich revitalizační potenciál, 

zkoumat vztahy mezi jednotlivými parametry, hledat souvislosti a korelace (významné především pro 

budoucí další rozvíjení těchto analýz a další vyhledávací studie) 

metoda 

pozorování a následné logické metody – abstrakce a konkretizace, analýza a syntéza, indukce a dedukce, 

korelační šetření 

výstup  

tabulka zkoumaného vzorku železničních ploch s příslušnými parametry, 

odhad rozsahu nevyužívaných železničních ploch s revitalizačním potenciálem v ČR, 

informace ohledně vztahů (či nezávislosti) mezi jednotlivými parametry 

 

4) Zmapovaní možnosti revitalizačních zákroků 

cíl 

formou rešerše a terénního průzkumu najít adekvátní příklady z ČR i ze zahraničí 

metoda 

pozorování a následné logické metody – abstrakce a konkretizace, analýza a syntéza, indukce a dedukce 

výstup 

seznam možností, jak dále nakládat s územím, seznam revitalizačních zákroků a nových využití  

 

5) Zmapování nástrojů 

cíl  

formou rešerše najít adekvátní příklady z ČR i ze zahraničí, seřadit je do skupin pro větší přehlednost, 

formou dotazníkového šetření prověřit především užitečnosti jednotlivých skupin nástrojů a povědomí 

odborné veřejnosti o nástrojích, 

zkoumat vztahy mezi charakteristickými vlastnostmi respondentů a jejich názory na nástroje, hledat 

souvislosti a korelace (významné především pro budoucí další rozvíjení těchto analýz a další dotazníková 

šetření) 

metoda 

pozorování a následné logické metody – abstrakce a konkretizace, analýza a syntéza, indukce a dedukce, 

korelační šetření 

výstup  

utříděný seznam existujících využitelných nástrojů v ČR a v zahraničí (především ve Francii, Velké 

Británii, USA, Německu, Dánsku), 

na jeho základě případné předložení návrhu jejich zavedení v ČR (např. ve formě úpravy legislativy či 

dotační politiky), informace ohledně užitečnosti (a dalších parametrů) jednotlivých skupin nástrojů, resp. 

jejich vnímáním u odborné veřejnosti, informace o povědomí odborníků o nástrojích a informace ohledně 

vztahů (či nezávislosti) mezi charakteristickými vlastnostmi respondentů a jejich názory na nástroje 
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3. Definice základních pojmů 
brownfield - definován CzechInvestem jako „nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně 

využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminovaná; nelze ji vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl 

proces její regenerace; vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné 

aktivity.“ (1) 

celostátní dráha - „dráha, která slouží mezinárodní a celostátní veřejné železniční dopravě a je jako 

taková označena.“ (2) Definice pochází ze zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. O zařazení dráhy do této 

kategorie rozhoduje Ministerstvo dopravy ČR. Celostátní dráhu vlastní Česká republika a spravuje ji státní 

organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽ). Provozovatelem dráhy je rovněž SŽ. Všichni dopravci, 

kteří mají licenci k provozování drážní dopravy na celostátní nebo regionální dráze, mají mít podle zákona 

rovný přístup na tyto dráhy na základě kapacity, kterou jednotlivým dopravcům přidělí SŽ. (3) 

České dráhy, a.s. (ČD) – státem vlastněná akciová společnost založená k 1. lednu 2003 na základě zákona 

č. 77/2002 Sb. k funkci železničního dopravce. V ČR jsou dominantním dopravcem v osobní i nákladní 

železniční dopravě (zajišťuje dceřiná společnost ČD Cargo, a.s.). České dráhy jsou také vlastníkem části 

tratí, zejména nádražních budov. 

dekontaminace - „soubor metod, postupů a prostředků k účinnému odstranění kontaminantů. Vzhledem 

k tomu, že úplné odstranění kontaminantů zpravidla není dokonalé (zůstává zbytková kontaminace), 

často se používá výraz dekontaminace ve smyslu snížení škodlivého účinku kontaminace na bezpečnou 

úroveň a jeho likvidaci. Cílem dekontaminace je pak snížení zdravotnických a nenávratných ztrát a 

zkrácení doby používání ochranných prostředků.“ (4) 

dopravce – neboli provozovatel drážní dopravy je fyzická nebo právnická osoba, která je na základě 

osvědčení dopravce, licence vydaných příslušným drážním správním úřadem a přidělené kapacity 

dopravní cesty, oprávněna provozovat drážní dopravu. (2) SŽ přijímá žádosti drážních dopravců, kteří 

chtějí provozovat dopravu na státních dráhách. Jednu trať může užívat i více dopravců. Největší dopravce 

v ČR jsou ČD, mezi další patří RegioJet, Leo Express a Veolia Transport Morava (osobní doprava), 

Advanced World Transport, Unipetrol Doprava a METRANS Rail (nákladní doprava). 

dráha – „cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných pro zajištění 

bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy.“ (2) Definice pochází ze zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. V 

technicko-právním významu jsou součástí dráhy i její pomocná zařízení a pozemky, například elektrické 

měnírny, nástupiště, staniční budovy. Přibližným synonymem slova dráha je „trať.“ Zákon rozlišuje dráhy 

železniční, tramvajové, trolejbusové, lanové, důlní, průmyslové a přenosné. Dráha má stanoven obvod a 

ochranné pásmo.  

kontaminace - znečištění osob, zvířat, věcí, rostlin, prostor a prostředí škodlivými látkami. Ve 

stavebnictví se většinou používá význam znečištění území (především půdy, podzemních a povrchových 

vod), případně znečištění ovzduší. Většinou vzniká únikem nebezpečných látek při haváriích či požárech, 

ale někdy je způsobena i prostým dlouhodobým působením škodlivých látek.  

konverze - „konverzí označujeme souhrn procesů, jimiž po zániku původního účelu stavby či souboru 

staveb tyto prostorové struktury zachováváme a příslušným způsobem upravujeme pro nové využití tak, 

aby dále sloužily pro nově vybranou funkci. Proces konverze se může týkat jedné budovy, nebo zahrnout 

větší území města.“ (5)  

konzervace - zabránění rozkladu objektu nebo areálu důsledným zachováním současného stavu (a 

nepřidáváním ničeho nového). 
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nástroje revitalizace a rehabilitace – souhrnné označení skupiny nástrojů využitelných pro prosazení 

revitalizačních a rehabilitačních záměrů v území. Patří sem nástroje strategické, legislativní, územně 

plánovací, ekonomické, stavební, organizační, evidenční, osvětové, smluvní, památkové či hodnotící (více 

v kapitole 9. Nástroje revitalizace a rehabilitace). 

nevyužívané železniční plochy – jsou to takové železniční plochy, které jsou v současné době 

dlouhodobě nevyužívané nebo využívané velmi neefektivně (tzn. jsou sice sporadicky využívané či provoz 

na nich v jisté míře stále probíhá, nicméně důslednějším uplatněním principů moderního provozu 

železnice by mohly být snadno uvolněny bez újmy na provozu dráhy).  

provozovatel dráhy - dle zákona 266/1994 Sb. fyzická nebo právnická osoba, která provozuje dráhu, tj. 

provádí činnosti, kterými se zabezpečuje a obsluhuje dráha a organizuje drážní doprava. Každá dráha 

může mít vždy jen jednoho provozovatele, který je držitelem příslušného úředního povolení. Povolení je 

oprávněn vydat příslušný správní drážní úřad. V Česku je největším provozovatelem drah státní 

organizace SŽ. (2)  

regionální dráha - „dráha regionálního nebo místního významu, která slouží veřejné železniční dopravě a 

je zaústěná do celostátní nebo jiné regionální dráhy.“ (2) Definice pochází ze zákona č. 266/1994 Sb., o 

dráhách. Dříve se taktéž používaly pojmenování lokální dráha (lokálka), místní dráha nebo vedlejší dráha. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nižší kategorii drah, technické požadavky na ně jsou méně přísné (jedná se 

například o sklon trati, poloměry oblouků apod.) a je u nich zpravidla také umožňován větší podíl 

soukromého nebo obecního kapitálu při jejich vlastnění, provozu nebo zřizování. 

rehabilitace - ve stavebnictví se jím obecně rozumí snaha o návrat poškozené či nefungující věci do 

předešlého stavu a také úspěšný výsledek této snahy.  

rekonstrukce - ve stavebnictví tento pojem znamená návrat ke staršímu většinou nedochovanému stavu. 

Často se zaměňuje se slovem oprava, ale tyto výrazy nejsou významem totožné.  

rekultivace –„řízené obnovení alespoň částí původních funkcí člověkem znehodnocené krajiny, zejména 

produkční schopnosti půd. Po rekultivaci může následovat revitalizace.“ (6) 

revitalizace – též renaturalizace – „obnova, oživení poškozené, nefunkční entity, a její uvádění do stavu 

blízkého jeho původní funkci, jejich vazbám na okolí, významu.“(6) Tento pojem se často spojuje 

s brownfieldy, zde pak nabývá významu oživení území a obvykle se pojí se změnou funkčního užití 

(význam používaný pro tuto práci).  

sanace - přijetí opatření a samotné odstranění příčin a následků škod (např. kontaminace) způsobených 

lidskou činností na krajině nebo na majetku. 

sídlo - označení shluku staveb, domů, či domovů, které slouží lidem k uspokojování všech životních potřeb 

– bydlení, práci, rekreaci atd. Člověk, který v sídle bydlí, je jeho obyvatel. V ČR rozlišujeme tyto základní 

typy sídel města, městyse, vesnice, osady a samoty, přičemž s každým pojmem se pojí jak velikost sídla, 

tak charakter zástavby, tak i způsob života. (7) 

Správa železnic, s.r.o. (SŽ) - státní organizace zřízená zákonem č. 77/2002 Sb. (tehdy jako Správa 

železniční dopravní cesty neboli SŽDC, v lednu 2020 došlo k přejmenování na SŽ), která „hospodaří s 

majetkem státu, který tvoří především železniční dopravní cestu. Plní funkci vlastníka dráhy, zajišťuje 

provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty. Přiděluje kapacitu 

dopravní cesty a od 1.7.2008 je také provozovatelem celostátní železniční dráhy a regionálních drah ve 

vlastnictví státu.“ (8) 

územní plánování – „činnost, která soustavně a komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady 

jeho organizace, věcně i časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Vytváří 
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předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, 

zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek – půdy, vody a ovzduší.“ 

Definice dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. (9) 

územní rozvoj – „proces v území, při němž dochází k jeho zhodnocení, a to změnou jeho funkčního využití 

nebo zásadní změnou intenzity jeho využití. Je výsledkem investiční činnosti.“ (10) Územní rozvoj a rozvoj 

sídel je třeba také spatřovat v jejich regeneraci – přizpůsobování měnícím se potřebám lidí  

veřejná správa –správa veřejných záležitostí, realizovaná jako projev výkonné moci. Veřejnou správu 

vykonává především stát, a to prostřednictvím svých orgánů, a dále ji vykonávají další veřejnosprávní 

subjekty. Jde o veřejnoprávní korporace, které obvykle členíme na územní (obce, kraje) a zájmové 

(komory, svazky, grémia).“ (11)  Dělí se na státní správu (např. ústřední orgány státní správy na úrovni 

ministerstev, orgány s místní působností, také krajské úřady, finanční úřady atd.), samosprávu (obce, 

kraje) a ostatní veřejnou správu (např. Česká národní banka, Všeobecná zdravotní pojišťovna, apod.). 

vlečka – „dráha, která slouží vlastní potřebě provozovatele nebo jiného podnikatele a je zaústěná do 

celostátní nebo regionální dráhy, nebo jiné vlečky.“ (3) Vlečky mohou být velmi krátké, ale může se jednat 

také o rozsáhlé vlečkové provozy zejména v průmyslových oblastech a areálech.  

výpravní budova – „objekt, který pro cestující vytváří přechod mezi sídlem a železnicí. Výpravní budovy 

obsahují množství funkcí od odbavení cestujících včetně souvisejících prostor, po prostor, který tvoří 

zázemí pro provozovatel dráhy, dopravce apod. Velké výpravní budovy obsahují pak mnoho dalších 

přidružených prostor zejména komerčního nebo informačního charakteru (např. obchody, restaurace, 

prodejny, informační nebo turistická centra, cestovní kanceláře).“ (12)  

železniční dráha – „dráha, po které se pohybují železniční vozidla (tzn. hnací vozidla a železniční vozy). 

Tato vozidla tvoří při pohybu po železniční dráze vlak. Železnice je souhrnné označení pro kolejnicový 

prostředek pro přepravu osob a zboží.“ (12) 

železniční plochy – pro účely této práce jsou takto souhrnně označovány všechny plochy železniční 

dráhy zahrnující v sobě příslušné pozemky, kolejové tratě, úpravy terénu a všechny související objekty a 

budovy.  

  



15 
 

4. Současný stav problematiky 
4.1 Současný stav v ČR 

Především v Praze je problematika revitalizace nevyužívaných železničních ploch dlouhodobě řešeným 

tématem a to hlavně ve formě přípravy konkrétních projektů pro významné pražské lokality. Mezi ně patří 

zejména nákladové nádraží Bubny, Dejvické nádraží, Masarykovo nádraží, nákladové nádraží Smíchov, 

nádraží Vršovice a v neposlední řadě nákladové nádraží Žižkov. Na všechny tyto lokality je zpracováno 

většinou rovnou několik projektů (studií) budoucího užití, které byly mnohdy získány také formou 

architektonicko-urbanistické soutěže. Tyto soubory jsou také pravidelně zpracovávány v rámci školních 

prací na českých univerzitách (a nejen, viz např. práce studentů na téma nádraží Bubny studentů německé 

univerzity Bauhaus) či ve formě veřejných workshopů a výstav (např. každoročně na nádraží Žižkov 

v rámci Landscape Festivalu), které zvyšují povědomí odborné i laické veřejnosti o problematice 

nevyužívaných železničních ploch, o jejich potenciálu, hodnotách a o možnostech jejich budoucího využití. 

Rozsah projektů je velmi proměnlivý, jsou v rozpětí od urbanistického zpracování kompletních areálů do 

podoby nové polyfunkční čtvrti (viz např. Smíchov City od Sekyra Group) až po využití jednotlivých 

objektů (viz např. Památník Ticha Bubny od společnosti Památník Šoa Praha). Realizovaných projektů je 

v současné době nicméně minimum a zpravidla spíše v rozsahu jednotlivých budov – viz např. Hlavní 

nádraží či v podstatně menší míře Masarykovo nádraží.  

V Brně se dlouhodobě projednává a připravuje především projekt Europoint Brno od společnosti Jižní 

centrum Brno, počítající s modernizací tratě, případným přesunem nádraží do nové polohy a uvolněním 

ploch v centru pro novou výstavbu. Na tyto plochy proběhlo v průběhu desetiletí mnoho soutěží, nicméně 

snad již poslední proběhla v roce 2016 jako urbanistická soutěž Budoucnost centra Brna, ve které vítězné 

projekty představily plán rozvoje s moderním nádražím ve stávající poloze v centru města (na to proběhla 

samostatná soutěž v roce 2021). 

V Ostravě se jedná hlavně o realizovanou revitalizaci Nádraží Ostrava-Svinov a kontroverzní projekt 

revitalizace nádraží Ostrava-Vítkovice, který rozproudil diskusi ve společnosti. Mezi další zajímavé 

projekty v ČR patří například projekt revitalizace (zde spíše demolice) nádraží Havířov spojený s protesty, 

realizované revitalizace nádraží Plzeň Jižní předměstí (nové využití jako kulturní objekt Moving station) a 

Ústí nad Labem hlavní nádraží, projekt na nádraží Ústí nad Orlicí a pak další projekty v rámci programu 

ČD Živá nádraží, který má za cíl přeměnit železniční stanice na multifunkční centra s obchody a 

restauracemi. Zpravidla se jedná o projekty v rozsahu budov a přednádražního prostoru, až na výjimky 

(nádraží Havířov a Plzeň Jižní předměstí) jim nepředchází významnější osvětové akce či diskuze s 

veřejností.  

Záměrem přeměny zrušených tratí v cyklostezky se zabývá Nadace Partnerství v rámci svého programu 

zelené stezky Greenways. Za první přeměněnou železniční trať je pokládána 4,5 km dlouhá Cyklostezka 

Vlčí Důl, z bývalého nádraží Česká Lípa město na Vlčí Důl.  

Pro disertační práci jsou tyto příklady cenné tím, že umožňují analyzovat již uskutečněné a stále 

probíhající revitalizační procesy (včetně užitých nástrojů), pojmenovat jejich silné stránky a slabiny či 

nedostatky, poučit se z jejich úspěchu či neúspěchu a určit faktory, které celý proces ovlivnily.  
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4.2 Současný stav ve světě

Mezi země, které mají s danou problematikou dlouhodobější zkušenosti a budou tedy v dílčí rovině 

zkoumány v rámci této práce, patří Francie, Velká Británie, USA, Německo a Dánsko. 

Pravděpodobně nejznámější a nejvíce publikovanou revitalizací železniční stavby je Musee d´Orsay v 

hlavním městě Francie, Paříži, jejímž výsledkem je po fázi přestavby v 70. a 80. letech 20. století jedno 

z nejuznávanějších uměleckých muzeí světa. Populární jsou cyklostezky na zrušených tratích zvané „voies 

vertes“, které jsou součástí státní sítě stezek a kde jejich budování koordinuje vláda i nevládní organizace 

AF3V.  

Ve Velké Británii jako v kolébce průmyslové revoluce je tématika revitalizace nevyužívaných ploch (resp. 

přímo brownfieldů) velmi dlouho středem zájmu laické i odborné veřejnosti a země (a především pak 

Londýn) s ní má mnoho praktických zkušeností vycházejících z mnoha realizovaných projektů. V Londýně 

je v tuto chvíli roční podíl nových residenčních zón vystavěných na území bývalých brownfieldů roven 

přibližně 80 procentům z celkového počtu. (13) V současné době probíhá revitalizace a výstavba např. 

v 85 hektarové oblasti Meridian Water v severním Londýně, nebo v kontroverzní oblasti kolem elektrárny 

Battersea o rozloze 17 hektarů. Velká Británie je pionýrem mnoha postupů, má důkladně zpracovanou 

metodiku a prozkoumané a analyzované důsledky plynoucí z výstavby na brownfieldech.  

V USA patří mezi významné příklady úspěšné revitalizace Chicago Dearborn station, jejímž výsledkem byl 

Dearborn park a konverze staniční budovy na administrativně-obchodní centrum, která měla silně 

pozitivní vliv na následující vývoj celé lokality. Dalším příkladem je Indianapolis First Union station, z níž 

se stala nejprve tržnice s obchody a restauracemi, hotel a později pak kanceláře, motokárová trať a 

nakonec konzulát, výstavní síně a rozšířený hotel. Přeměnou nevyužívaných železničních tratí na 

cyklostezky a stezky se zabývá nezisková organizace Rails-to-Trails Conservancy, která takto vybudovala 

od 60. let 20. století přes 20 000 km stezek. Důležitým příkladem je také slavný přes 2 kilometry dlouhý 

lineární park The High Line v New Yorku, který se stal jedním z nejoblíbenějších míst volnočasových 

aktivit v celém městě a dal obrovský rozvojový impuls svému okolí. 

V Německu je kvalitním příkladem revitalizace nevyužívaného nádraží Berlin – Hamburger Bahnhof.  V 80. 

letech 20. století nejprve došlo ke konverzi na muzeum dopravy, později pak k úpravě na muzeum 

současného umění. Zajímavostí je, že proti obvyklé praxi zachování pouze nejhodnotnějších budov byl 

v tomto případě areál nádraží zachován téměř celý, tedy i s mladšími „méně hodnotnými“ skladovacími 

objekty. Neméně významnou revitalizací (blížící se rehabilitaci) prošlo obrovské 18 hektarové nákladové 

a seřaďovací nádraží v Berlině ve čtvrti Tempelhof, z něhož vznikl přírodní park Naturpark Südgelände, 

zajímavý mimo jiné i tím, že v areálu byly zachovány pozůstatky původní drážní funkce včetně 

zakonzervovaných vozidel a kolejišť adaptovaných na cyklostezky a pěší chodníky. Důležitým příkladem 

je i poštovní nádraží Berlin Postbahnhof, které se mělo podle původního projektu stát kulturním a 

obchodním centrem nové čtvrti, avšak díky jiné investorem prosazené výsledné funkční struktuře území 

(velká O2 aréna místo obytné čtvrti) se tato vize nikdy zcela nenaplnila, ačkoliv sama budova příležitostně 

slouží nejrůznějším výstavám a kulturním akcím. Oblíbeným trendem v Německu (a také Rakousku) je 

konverze menších stanic na kulturní centra, výstavní síně, divadla či kluby – toto je souhrnně nazýváno 

fenomén Kulturbahnhof. Často se objevující alternativou je také konverze staničních budov na správní 

budovy cǐ bydlenı́.  

V Dansku, konkrétně v Kodani v soucǎsné době probı́há revitalizace bývalé přı́stavnı́ cǎ́sti, jejı́mž 

výsledkem má být nová městská cťvrť Nordhavn s desı́tkami tisı́c nových bytů a pracovnı́ch mı́st. Projekt 

koordinovaný společností By og Havn se vyznačuje promyšlenou etapizací, důsledným zapojením obyvatel 

a nadstandardní prezentací veřejnosti, systémem shánění financí, fungující spoluprací soukromého a 

veřejného sektoru, pečlivým plánováním a důsledným vymáháním výsledné kvality jednotlivých objektů a 

veřejných prostranství. Dalším zajímavým příkladem je projekt revitalizace železničních ploch v Aalborgu 

společnosti DSB (dánské dráhy).  
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Obr. 1 -  Muzeum současného umění vzniklé z bývalého nádraží Berlin – Hamburger Bahnhof (14)  

Při vyvozování závěru a doporučení pro další využití ploch, případné zavedení postupů či použití nástrojů 

v ČR bude nutno samozřejmě vzít v potaz komplexní rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a ČR.  

 

 

4.3 Literatura a zdroje    

Knihy  

Historie železnic v ČR je detailně zpracována především Mojmírem Krejčiříkem v knize Po stopách našich 

železnic a pak také Pavlem Schreierem v knize Naše dráhy ve 20. století, Pohledy do železniční historie.  

 

Vývoj jednotlivých nádraží a jejich popis lze nalézt v několikadílném svazku Mojmíra Krejčiříka Česká 

nádraží – architektura a stavební vývoj a ve stručnější podobě zaměřené spíše na moderní nádraží v knize 

Josefova Dandy Naše železniční nádraží. Popis železničních památek sepsal Mojmír Krejčiřík v knize 

Železniční stavební technické památky ilustrované Jiřím Ryvolou.  

Kniha přímo zabývající se užitím železničních nevyužívaných ploch je Cities on Rails, The redevelopment of 

railway station areas od Luca Bertoliniho a Teja Spita. 

Kvalitní zdroj informací o vývoji a struktuře sídel je mnohadílný svazek Města a městečka v Čechách, na 

Moravě a ve Slezsku od Karla Kučy. 

Práce se úzce dotýká tématu revitalizace brownfieldů a sdílí s ním mnohé charakteristiky, neboli za 

relevantní zdroje hodné prozkoumání lze považovat např. i knihy: 

Regenerace průmyslových ploch od Vítězslava Zamarského 

Tvořit ve vytvořeném: nové funkční využívání uvolněných objektů od Heleny Zemánkové  
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Urban Catalyst od Philippa Oswalta, Klause Overmeyera a Philippa Misselwitze (téma dočasného užití jako 

katalyzátoru trvalé změny) 

Industrial buildings : conservation and regeneration od Michaela Strattona  

Urban Regeneration in Europe od Chrise Couche, Charlese Frasera a Susan Percy (komparace příkladů 

z Francie, Itálie, Holandska, Belgie, Německa a UK, analýza příčin i důsledků) 

Innovations in Collaborative Urban Regeneration od Masahideho Hority a Shinichiho Koizumiho (důraz na 

rozvíjení komunity, zapojení obyvatel do plánovacího procesu)  

Sustainable Brownfield Regeneration: Liveable Places from Problem Spaces od Tima Dixona a Mika Racoa 

(teorie a praxe z UK, analýza využití vědních oborů pro získání řešení a rozbor efektivity různých přístupů 

k regeneraci)  

Urban Regeneration in the UK od Phila Jonese a Jamese Evanse (teorie a praxe, metodika, komentované 

studie projektů) 

Urban Wildscapes od Anny Jorgensen a Richarda Keenana (zajímavý pohled na problematiku opuštěných 

ploch ve struktuře měst a hodnocení jejich kvalit a potenciálu) 

V obecnější rovině jsou pak cenné myšlenky z knih: 

Genius loci od Christiana Norberga-Schulze (zamyšlení se nad duchem místa a analýza toho, co je jeho 

podstatou, což je pro revitalizaci zásadní otázkou) 

Obraz města od Kevina Lynche (teorie imageability místa, která je velmi zajímavá pro analýzu proměny 

vnímání objektu či areálu) 

Disertační práce 

Problematika železničních brownfields od Romana Vodného, ČVUT (úvod do problematiky, typologie 

železničních brownfieldů, kterou i tato práce využívá, návrhy budoucího užití či revitalizace)  

Der Bahnhof der Zukunft od Tima Lehmanna, TU Berlin (o podobě moderního nádraží reflektujícím reálné 

potřeby železnice 21. století) 

Management postindustriálního vývoje od Filipa Pokorného, ČVUT (téma podpůrných prostředků pro 

rozvoj postindustriálního území) 

Railways in the Urban Context od Robertina Cavalla,TU Delft (o vztahu struktury sídla a železnice)  

Diplomové práce 

Regenerace brownfields z hlediska investora od Renaty Cibulkové, Bankovní institut vysoká škola Praha 

Možnosti regenerace brownfields v ČR od Petry Kavické, Masarykova univerzita 

Industriální památky českých měst a šance na jejich zapojení do života současné společnosti od Miroslava 

Merhouta, VŠE 

Sborníky, publikace, články 

Pražská nádraží ne/využitá od editorů Benjamina Fragnera a Tomáše Skřivana, sborník 

Křižovatky architektury 7, Železnice_město_architektura, sborník  

Brownfields v centru Prahy: kritéria udržitelného rozvoje, zpráva evropského semináře Univerzity 

Wageningen  

Příručka pro vlastníky brownfieldů, publikace je výstupem projektu COBRAMAN  

Národní strategie regenerace brownfieldů od Ministerstva průmyslu a obchodu, publikace 

Regenerace brownfields od Ministerstva životního prostředí, číslo odborného časopisu PLANETA 

Brownfieldy od CzechInvest, prezentace 

Analýza aktuálních strategií souvisejících s problematikou brownfields v České republice od Aleny 

Mansfeldové, článek 

Problematika brownfields v rozvojových programech sídel a regionů od Aleny Mansfeldové, článek 

Problematika brownfields v České republice: přehled aktuálních strategií, právních předpisů, operačních 

programů a dalších dokumentů od Aleny Mansfeldové, článek 
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Regenerace „brownfields“ – významný faktor v procesu udržitelného rozvoje od Aleny Mansfeldové a 

Kristýny Šílové, článek 

Problematika brownfields v novém stavebním zákoně a operačních programech v České republice od Aleny 

Mansfeldové a Lenky Pacalové, článek 

Řešení problematiky "brownfields" v zahraničí z hlediska metodických přístupů, výsledků výzkumu Země: 

Kanada Téma: Přestavba "brownfields" na bytovou výstavbu od Aleny Mansfeldové, článek 

Revitalizace brownfields v rozvojových programech sídel a regionů od Aleny Mansfeldové, článek 

Potenciál využití brownfields podél vlakových tratí na území hl. m. Prahy od Martina Čermáka, článek 

Brownfields v územním plánování od Jany Hořické, článek 

Bronwnfield ?! Proč?! Problém nebo příležitost od Zuzany Kramářové, publikace 

Případové studie zahraničních zkušeností k problematice brownfields od Igora Kyselky, Zdeňka Szczyrba, 

Františka Kudy, Ireny Smolové, publikace 

Průmyslové dědictví od Lukáše Berana, sborník 

Succesful Rail Property Cleanup and Redevelopment od SRA International pro U.S. Environmental 

Protection Agency (EPA)  

Railway land od The Department of the Environment, UK  

Railway Station Mega-Projects and The Re-Making of Inner Cities in Europe od editorů Deike Peters a 

Johanna Noveho, sborník  

The Renaissance of Inner-City Rail Station Areas as a Key Element in the Contemporary Dynamics of Urban 

Restructuring od Deike Peters, článek  

Journal of Urban Regeneration & Renewal, odborný čtvrtletník zabývající se celým spektrem problematiky 

– od ekonomické stránky přes sociální až po technickou

Internetové zdroje 

http://vcpd.cvut.cz/cz/ - oficiální stránky Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze, 

publikace, databáze se záznamy o brownfieldech (ve vývoji, zatím velmi nekompletní) 

http://www.czechinvest.org/ - oficiální stránky CzechInvestu, agentury pro podporu podnikání a investic, 

publikace, příručky, součástí databáze brownfieldů http://www.brownfieldy.cz/ (ve vývoji, zatím 

nekompletní) 

http://www.greenways.cz/ - oficiální stránky projektu Greenways od Nadace Partnerství, zaměření na 

cyklostezky, stezky a biokoridory (využívající mimo jiné bývalé železniční tratě) 

http://monumnet.npu.cz/ - oficiální databáze Národního památkového ústavu 

http://www.mmr.cz/ - oficiální stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR  

http://www.mzp.cz/ - oficiální stránky Ministerstva životního prostředí ČR  

http://www.ceskedrahy.cz/ - oficiální stránky ČD 

http://www.szdc.cz/ - oficiální stránky SŽ, součástí databáze prodávaného majetku 

http://vlak.wz.cz/ - informace o dráze, součástí databáze staničních budov v ČR 

www.sydos.cz – dopravní statistiky 

Projekty 

Veřejně nebo na vyžádání přístupné materiály výše zmíněných projektů, týkající se především strategií a 

nástrojů prosazujících záměry v území.  

Legislativa 

Zákon č. 625/1992 Sb., o zániku státní organizace Československé státní dráhy 

Zákon č.9/1993 Sb., o Českých dráhách 

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách 

http://vcpd.cvut.cz/cz/
http://www.czechinvest.org/
http://www.greenways.cz/
http://monumnet.npu.cz/
http://www.mmr.cz/
http://www.mzp.cz/
http://www.ceskedrahy.cz/
http://www.szdc.cz/
http://vlak.wz.cz/
http://www.sydos.cz/
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Zákon č.77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní 

cesty a o změně zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.77/1997 Sb., 

o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů    

 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb   

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

evidence územně plánovací činnosti     

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území     

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 

opatření     

Vyhláška č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku   

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby     

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb     

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o 

vyvlastnění)     

Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o 

vyvlastnění     

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 270/2009 Sb., o schválení Politiky územního rozvoje České 

republiky 2008 

 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ovzduší 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Zákon. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí 

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech práv do katastru nemovitostí 
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5. Vývoj železniční

infrastruktury
Železniční infrastruktura prošla v historii Česka značnými turbulencemi. Většina tratí pochází z dob 

existence Rakouského císařství, resp. Rakousko-Uherska.  

5.1 Rakousko-Uhersko

Již v letech 1827 – 1836 byla uvedena do provozu první koněspřežná železnice na evropském kontinentu, 

která spojila České Budějovice, Linz a Gmunden. (15) V roce 1836 byla založena železniční a těžební 

společnost C. k. privilegovaná Severní dráha císaře Ferdinanda (k.k. privilegierte Kaiser Ferdinands-

Nordbahn – KFNB), která vybudovala první skutečnou železnici v českých zemích. Tou bylo spojení 

Dolních Rakous přes Moravu a Rakouské Slezsko do Haliče, přičemž spojila Vídeň s městy v Haliči, kde 

probíhala těžba soli. Tato trať pak měla několik odbočných tras do Brna, Olomouce, Opavy a dalších měst. 

I díky problémům při stavbě KFNB byla ve 40. letech 19. století založena státní železniční společnost 

Generální ředitelství Státních drah. Přes české území se plánovala zejména trať spojující Vídeň s Prahou a 

dále pokračující na Drážďany a Berlín, která měla z Vídně pokračovat na jih až k Jaderskému moři. Tempo 

výstavby páteřní sítě železnic v Rakouském císařství bylo velmi rychlé. V roce 1851 činila délka tratí na 

území pozdějšího Československa 920 km, koncem 70. let 19. století činila tato délka již 5 500 km. (15) 

Železnice měla obrovský hospodářský i sociální dopad. V roce 1854 se stát vzdal další výstavby tratí ve své 

režii a předal ji soukromým subjektům. Díky tomu přibylo na území budoucího Československa dalších 

4 500 km tratí. (15) Vývoj byl překotný, ne vždy však zcela koncepční, kdy například kvůli nemožnosti se 

dohodnout na využití jedné budovy vznikaly nádraží hned dvě (případ Libně, kde došlo k vybudování 

stanic Libeň Horní nádraží a Libeň dolní nádraží). V roce 1877 byl přijat tzv. sekvestrační zákon, který 

umožnil převzetí soukromých společností státem, pokud tyto podniky dlouhodobě vykazovaly ztrátu. 

První vlna zestátňování pod hlavičkou společnosti Kaiserlich-königliche Staatsbahnen, kkStB, neboli česky 

Císařsko-královské státní dráhy, proběhla mezi lety 1884 – 1895, druhá pak pokračovala od roku 1906, 

kdy v této době byly zestátněny i velmi významné společnosti (včetně velmi výdělečných), jako např. 

Severní dráha císaře Ferdinanda či Společnost státní dráhy apod. (16) (17) Soukromé zůstaly jen některé 

společnosti, z velkých pouze tři: Buštěhradská dráha, Ústecko-teplická dráha a Košicko-bohumínská 

dráha, které byly zestátněny až po vzniku ČSD. (16) (15) Poslední významný rozvoj dráhy (hlavně 

místních tratí) přišel koncem 19. století. Železniční síť na počátku 20. století se v českých zemích podobala 

již do značné míry té dnešní. V této době se začalo se zdvoukolejňováním hlavních tratí, což mělo pak za 

následek potřebu rozšiřování také staničních kolejišť a výstavbu nástupišť, případně větších staničních 

budov, tam kde již kapacitně i esteticky nedostačovaly. (18) (15)  

5.2 První republika

Po konci 1. světové války vznikly na půdorysu Rakouska – Uherska nové nástupnické státy, včetně 

Československé republiky. Ta převzala železniční síť na svém území a to zřízením státního podniku 

Československé státní dráhy (ČSD). V novém státě se velmi radikálně proměnily dopravní proudy. Celá síť 

v českých zemích byla stavěna tak, že přirozeným centrem (mimo Prahy), kam směřovaly hlavní trasy, 

byla Vídeň jako dřívější hlavní město. Problém také byl, že české země měly horší spojení se Slovenskem, 

se kterým najednou tvořily jeden stát, než s Rakouskem nebo Německem. Bylo tedy nutné začít budovat a 
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modernizovat železniční spojení na Slovensko. Do roku 1938 došlo k vybudování celkem 360 km nových 

železničních tratí. (19) V průběhu 30. let, zejména ve spojitosti s krizí, se také začalo hodně hovořit o 

ekonomice podniku ČSD, což byl v té době tak obrovský podnik, že jeho celkový rozpočet (v příjmech i 

výdajích) byl roven zhruba polovině státního rozpočtu republiky. (19) Vzhledem k tomu, že rentabilní byl 

provoz jen na několika málo hlavních tratích, docházelo již ve 30. letech k zastavování provozu na 

některých místních tratích a jejím nahrazením autobusovým spojením. V období prvorepublikové 

ekonomiky začal také sílit konkurenční boj mezi železniční a silniční dopravou. Tyto konflikty se stát 

snažil řešit různými regulačními opatřeními, často ve prospěch železniční dopravy. (15) 

 

 

5.3 II. světová válka a období komunismu 

V železniční dopravě znamenal vznik Protektorátu velké komplikace související například s přerušením 

některých tratí a snížením délky tratí asi o třetinu. (15) (19) Ústupem německých vojsk, postupem 

spojeneckých vojsk a bombardováním okupovaných území železnice značně trpěla. Více v tomto smyslu 

bylo postiženo Slovensko. Celkem bylo poškozeno 3 506 km tratí v Československu, z toho bylo 2 490 km 

na Slovensku. (15) Ihned po skončení bojů se začalo s obnovováním jak zničených úseků, tak provozu. 

(19) Během jednoho roku se tak podařilo zprovoznit téměř celou síť na území Československa.  

Železnice v této době neměla v Československu velkou konkurenci ze strany automobilové dopravy 

(ačkoliv situace před 2. světovou válkou byla opačná). V té době bylo Československo křižováno 

množstvím hlavně nočních dálkových rychlíků, ty ale jezdily téměř výhradně pouze v rámci východního 

bloku. Díky preferenci železnice, která byla zmiňována i přímo zákonem, tak byla budována rozsáhlá 

nákladní nádraží (například Praha-Vršovice, nákladní seřaďovací nádraží Česká Třebová nebo původně 

nedokončená nákladní stanice Žilina Teplička) i některé na svou dobu výstavní osobní nádraží (např. 

Havířov, Vítkovice, Pardubice). V 60. – 70. letech docházelo k přehodnocování dopravy hlavně na místních 

tratích. Nový zákon o drahách umožnil rušení železničních tratí a ty nejméně rentabilní byly následně 

oficiálně zrušeny, ačkoliv na některé z nich se následně provoz znovu vrátil. (18) Železnice sloužila k 

přepravám mas zaměstnanců, nicméně i přes oficiální podporu do ní nebylo investováno v dostatečné 

míře, což vedlo k chátrání jak nádraží, tak vlastních tratí a vozového parku. To v konečném důsledku vedlo 

ke snížení kvality služeb a atraktivity železniční dopravy zvláště v kontrastu se západem, kde železniční 

doprava musela čelit nástupu letecké a silniční dopravy v konkurenčním prostředí a bez nutnosti 

pravidelného zkvalitňování služeb by neobstála. 

 

 

5.4 Porevoluční období 

Koncem roku 1989 se uzavřela kapitola plánovaného hospodářství v Československu. Nastoupilo období 

masivní privatizace. Začíná sílit konkurence silniční dopravy a také letecké dopravy, došlo k omezení 

potřeby, snížení přepravního výkonu a k rušení provozu jak rozsáhlých nákladních nádraží, tak jejich 

menších protějšků (nákladní obvody některých stanic, rampy, skladiště, vlečky apod.). To bylo podpořeno 

i restrukturalizací ekonomiky státu (a uzavíráním některých podniků). K 1. 1. 1993 došlo k rozdělení 

Československa. Nově vznikly dva samostatné státy, Česká republika a Slovenská republika. Tím opět 

došlo ke změně dopravních proudů, zejména na vedlejších tratích, které překračovaly novou státní 

hranici. Státní železniční přepravce České dráhy v následujících 15 let v oblasti železniční dopravy značně 

tápal. Až v roce 1998 byla vypracována první Dopravní politika nového státu, ale tento dokument byl 

značně vágní a pouze se zde více méně konstatovalo, že je nutné vyrovnat se s dluhem společnosti České 

dráhy a začít s postupnou obnovou vozového parku. V roce 1993 byl obnoven projekt modernizace 

hlavních tranzitních koridorů. Zatímco předrevoluční projekt počítal jen s menšími opravami, porevoluční 

již počítal s úpravami rozsáhlejšími, ale ne u všech tratí. (20) Později se ukázalo, že pokud má být oprava 
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smysluplná, bude nutno do koridorů investovat mnohem více financí a rekonstrukce provádět mnohem 

důkladněji. To si sice vyžádalo mnohem větší obnos financí, velkou část z nich ale poskytla Evropská unie 

formou dotací. Nicméně rekonstrukce se ukázaly jako značně dlouhodobé a mnohé nejsou dokončeny 

ještě do dnešní doby (rekonstrukce některých úseků tak trvaly delší dobu, než jejich výstavba před 150 

lety). V souvislosti s transformací mnoha odvětví průmyslu dochází k redukování potřebné plochy pro 

výrobu a skladování nebo rovnou rušení celých závodů. Železniční plochy jsou tímto procesem (spolu 

s neustále sílící konkurencí silniční dopravy) ovlivněny přímo zásadně, neboť pro Česko je 

charakteristická hustá síť železnic, vleček a nákladových nádraží, jejichž rozsáhlost již mnohdy 

neodpovídá reálným současným potřebám vlakové dopravy. Toto vede k uvolňování či nevyužití často 

rozsáhlých areálů či budov. Nedochází k významnějšímu budování nových tratí či nových nádraží, spíše 

k modernizaci a rekonstrukci těch stávajících. Výjimkou je projekt Vysokorychlostní tratě (VRT), kdy 

koncepce VRT z r. 2003 předpokládala vybudování přes 660 km (po aktualizaci v roce 2011 800 km) tratí 

z Prahy přes Ústí n. L. a Plzeň do Německa, z Prahy přes Brno do Rakouska a z Prahy přes Ostravu do 

Polska. K zprovoznění má dojít po roce 2030 či 2040 (pro úsek Praha – Brno 2020 až 2030). (21) (22) 

K 1. lednu 2003 vstoupil v platnost zákon č. 77/2002 Sb., který oddělil provozovatele dráhy (nově České 

dráhy, a.s.) a správce infrastruktury (nově Správa železniční dopravní cesty, s.r.o.). Oddělení 

infrastruktury od provozu však neproběhlo úplně, protože SŽDC (dnešní SŽ) nedostala do správy např. 

mnohé výpravní budovy. Právě velké výpravní budovy zůstaly v majetku ČD stejně jako některé provozní 

budovy a pozemky pod nimi (ojediněle se jednalo i o pozemky pod širou tratí). Tento stav byl kritizován 

zejména s nástupem komerčních dopravců. (8) V souvislosti s tím se také objevily první pokusy o 

soutěžení některých vlakových linek (již od roku 2004), ale s různým úspěchem. Většinu vysoutěžených 

linek v současné době provozují České dráhy. V roce 2013 zveřejnilo Ministerstvo dopravy materiál 

„Převod nádraží z majetku ČD, a.s. do majetku státu s právem hospodařit pro SŽ, s.r.o.“, kde se hovoří, že „s 

postupující liberalizací železniční dopravy (začala na trase Praha – Ostrava, kde služby nyní provozují 3 

dopravci, a bude pokračovat dále) se jeví jako vysoce problematické, aby tuto součást infrastruktury 

nadále vlastnil jeden z dopravců. Je to také v souladu legislativou EU – konkrétně nyní projednávaným tzv. 

4. železničním balíčkem, který hovoří o neslučitelnosti nesení a výkonu některých práv a povinností

provozovatele dráhy a dopravce totožnou osobou, resp. nesení a výkonu určitých práv a povinností ze

strany jedné osoby vůči osobě jiné (čl. 7 návrhu).“ (23) České dráhy jsou akciovou společností a majetek

tedy nelze převádět bezúplatně, proto podle návrhu ministerstva měla SŽDC odkoupit od Českých drah

část podniku. Předběžný indikativní odhad v materiálu ministerstva činil cca 6,5 mld. Kč (později 3,24

mld. Kč). Vzhledem k výši ceny a možnostem státního rozpočtu materiál předpokládá prodej na splátky.

(24) Nejaktuálnější stav je, že vláda koncem roku 2015 schválila návrh ministerstva dopravy na převedení

části majetku Českých drah na SŽDC, transakci odsouhlasilo představenstvo Českých drah, dozorčí rada

společnosti a řídící výbor ČD (nicméně vzhledem k nutnosti geodetického vyměření nástupišť se převod

fakticky neuskuteční dříve než v roce 2017). Převod se týkal zejména nádražních budov, dalších staveb v

železničních stanicích a pozemků, které s dotčenými stavbami souvisejí. Investice do staveb železničních

stanic jako nedílné součásti železniční infrastruktury budou moci být financovány prostřednictvím

Státního fondu dopravní infrastruktury, a to případně i s využitím strukturálních fondů EU. To do této

doby bylo komplikované, protože by se jednalo o nedovolenou veřejnou podporu. V řadě případů byla

předmětem investičních akcí pouze část infrastruktury vlastněná státem, přičemž docházelo k

nekoncepčnímu a neúčelnému vyjímání souvisejícího majetku ČD z veřejného financování. Opravovaly se

tak trati a nástupiště ve vlastnictví SŽ, avšak stav nádražních budov zůstával ve velmi špatném stavu.

Prodej nádražních budov a souvisejícího majetku státu, se kterým bude nyní hospodařit SŽDC (dnes SŽ),

umožní plné využití státních a evropských prostředků na rekonstrukce nádražních budov a další příslušné

infrastruktury. Převod majetku se týká celkem 1051 nádražních a dalších 523 provozních budov a

pozemků. Předmětem převodu není 87 majetkových položek, kde převodu brání smluvní vztahy s třetími

subjekty, například Praha Masarykovo nádraží a Brno hlavní nádraží, kde bylo třeba vzít v potaz i dosud

nedořešené budoucí umístění stanice Brno hlavní nádraží. U takových objektů bude stát se současným

vlastníkem kooperovat při hledání způsobu využití a zapojení finančních prostředků EU. (25)
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Obr. 2 - Nádraží Františka Josefa v Praze (dnešní Hlavní nádraží) (26) 

 
Obr. 3- Hlavní nádraží v Praze (27) 
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6. Nevyužívané železniční plochy
Brownfieldy jsou definovány CzechInvestem jako: 

„Nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, je zanedbaná a případně i 

kontaminovaná; nelze ji vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace; vzniká jako 

pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.“ (1) 

Disertační prací zkoumané železniční plochy této definici takřka zcela odpovídají, jsou však specifické tím, 

že bývají na rozdíl od většiny areálů označovaných jako brownfield často nevyužité pouze z části (nebo 

využívané velmi prostorově neefektivně) a provoz na nich v jisté míře stále probíhá. Nazývat tyto plochy 

brownfieldy by tudíž bylo zavádějící, neboť to vzbuzuje špatnou představu užšího zaměření pouze na 

zcela opuštěné drážní plochy. Je nicméně nutno podotknout, že problematika revitalizace nevyužívaných 

železničních ploch definovaných touto prací sdílí s problematikou revitalizace brownfieldů mnoho 

společného a může z ní vycházet a na potřebných specifických místech ji rozvíjet. 

Pro tuto práci je tedy zavedený a používaný termín nevyužívané železniční plochy, které jsou  definovány 

takto: „jsou to takové železniční plochy, které jsou v současné době dlouhodobě nevyužívané nebo 

využívané velmi neefektivně (tzn. jsou sice sporadicky využívané či provoz na nich v jisté míře stále 

probíhá, nicméně důslednějším uplatněním principů moderního provozu železnice by mohly být snadno 

uvolněny bez újmy na provozu dráhy).“  

Řešení problematiky nevyužívaných ploch, resp. brownfieldů je již delší dobu celosvětově uznáváno jako 

zcela zásadní pro zdravý udržitelný rozvoj sídel. Jejich využití a revitalizace totiž představuje jednu 

z odpovědí na zásadní problém nežádoucího a neudržitelného růstu sídel v extravilánu a s ním související 

zábor zemědělské půdy. Ve vnímání půdy dochází k posunu, kdy se v současnosti začíná obecně považovat 

za jeden z vyčerpatelných zdrojů se všemi důsledky, co z toho plynou (existují i názory, že území je přímo 

jeden z nejcennějších nenahraditelných zdrojů, neboť je zdrojem obživy pro člověka, ale i ostatní 

organismy). Revitalizace nevyužívaných ploch také úzce souvisí s další aktuální problematikou urbanismu 

a územního plánování a to se suburbanizací a tzv. sprawlem (neekonomickou, mnohdy nekoncepční a 

parazitickou zástavbou v příměstské krajině). Rozvoj nevyužívaných železničních ploch má potenciál 

tento fenomén dramaticky omezit, navíc má proti stavění na tzv. „zelené louce“ mnoho výhod – např. 

využití nadstandardního napojení na existující dopravní, ale i technickou infrastrukturu sídla, zhodnocení 

velmi často významné polohy v rámci sídla, zacelení „rány“ ve struktuře sídla a potlačení efektu bariéry, 

sanaci kontaminovaných půd a tím zlepšení životního prostředí apod. Rozvoj nevyužívaných ploch (resp. 

brownfieldů) také řeší jejich negativní dopad na okolní území, ať už ve formě přímého vlivu 

architektonické a urbanistické degradace prostředí či bariérovosti (neprůchodnosti), nebo ve formě 

nepřímého vlivu jako je pokles ceny nemovitostí, celkový odliv financí z území vedoucí potenciálně ke 

zvýšení nezaměstnanosti, nárůst vandalismu a kriminality nebo degradace estetického cítění obyvatel. U 

ne zcela opuštěných, jen ne zcela využitých železničních ploch jsou obvykle tyto nepřímé důsledky méně 

citelné než u tradičních brownfieldů, nicméně rozhodně nejsou zanedbatelné.  

Důsledkem je, že rozvoj nevyužitých území má dvojí základní odůvodnění – pomáhá nejen řešit problém 

nové výstavby, ale také zároveň odbourává negativní vliv samotného nevyužitého území. Zde je nutné 

zdůraznit poučku z praxe, že mnoho negativních procesů lze obrátit pozitivním směrem – například 

postupný odliv financí ze zanedbaného území, kde kvalitní pilotní revitalizační projekt může sloužit (a 

často tak opravdu slouží) jako katalyzátor změn v celém území a tudíž i přinést další investice - 

nejznámějším příkladem tohoto přístupu v oblasti železnice je slavný park High Line v New Yorku. 
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6.1 Rozsah nevyužívaných železničních ploch z pohledu dráhy 

Největší rozvoj a výstavba železnice je úzce spojena se změnami způsobenými průmyslovou revolucí 19. 

století a počátku 20. století. Železnice v tu dobu hrála zásadní roli jako nejvýznamnější forma transportu 

materiálu a výrobků, ale i osob. Je nicméně nutné si uvědomit, že tehdejší provoz železnice fungoval 

poměrně zásadně odlišně, než jak je tomu v současné době. Železnice byla důležitou formou dopravy (s 

konkurencí prakticky pouze ve formě pomalé lodní dopravy) a železniční síť tak byla proto velice silně 

využívána s vysokou frekvencí. Díky tehdy ještě nedostatečné automatizaci řízení provozu a 

nedostupnosti příslušné techniky byl tento silný provoz také ale podstatně pomalejší, než je dnes. 

Důvodem bylo například nakládání a vykládání vlaků, které potřebovalo hodně prostoru a zabíralo mnoho 

času. Obdobně osobní doprava vypadala v době dimenzování železniční sítě zásadně odlišně. „Dispozice a 

velikost objektů odpovídala jednak tehdejšímu vysokému podílu lidské práce na řízení a organizování 

železničního provozu, a jednak velkým nárokům cestujících na služby a úkony bezprostředně související s 

jejich přepravou po železnici (zejm. nákup jízdních dokladů, podání/výdej zavazadel k samostatnému 

odbavení, poskytování informací o jízdním řádu, dlouhé čekání na příjezd vlaku), navíc ještě umocněným 

třemi vozovými třídami, které se promítaly i do diferencovaného poskytování služeb ve výpravních 

budovách. Bývala oddělená příjezdová a odjezdová hala, byly zvláštní čekárny (pro různé třídy navíc) a 

tak, to je dnes vše spojené prakticky do jedné haly.“ (28) Postupem let došlo tedy k dramatickému zvýšení 

efektivity provozu a s tím souvisejícím snížením potřeby rozsáhlých ploch, ať už pro samotný provoz, tak 

ale i pro zázemí zaměstnanců, kterých bylo díky automatizaci a mechanizaci mnoha věcí potřeba 

podstatně méně. Důležitý byl samozřejmě také například fakt, že díky významně vyšší rychlosti 

moderního odbavení osobních vlaků již neexistuje potřeba velkého množství nástupišť, protože vlaky se 

stihnou rychle vystřídat. Zmizelo také například „oddělení budov na ty, které zajišťovaly odbavení a další 

funkce pro cestující (železniční osobní přeprava), a na ty, v nichž docházelo k řízení a organizaci železniční 

dopravy (dopravní kancelář) a jež obsahovaly místnosti pro zabezpečovací zařízení (reléové sály, později 

elektronické zabezpečovací zařízení).“ (28) Plošná rozsáhlost v ČR velmi husté železniční sítě tak již 

mnohdy neodpovídá reálným současným potřebám nákladové a osobní dopravy a obsahuje množství 

ploch, které jsou v rámci této práce označeny jako „nevyužívané“.  

Provozovatelé dráhy (ať už během let Československých státních drah, ČD nebo SŽ) si tento fakt 

samozřejmě již delší dobu uvědomují a pracují s ním. Například již v roce 1993 vznikla v rámci ČD 

pracovní skupina, která měla za úkol identifikovat koleje na nádražích, které jsou tzv. „postradatelné“ (a 

mohou tedy být zrušeny či opuštěny).  V letech po rozdělení ČSFR došlo také ke zdaleka největšímu 

uvolnění kolejí. Dnes je již za „postradatelné“ (termín SŽ) či „zbytné“ (termín ČD) prohlášeno ročně 

podstatně méně kolejí a objektů, nicméně stále se nejedná o nevýznamné množství. SŽ konkrétně vydává 

ročně desítky Oznámení o postradatelnosti (v posledních letech typicky o něco méně než 100 oznámení 

ročně a obvykle uvolňují především jednotlivé kusy kolejí a ne větší svazky).  

Prohlášení kolejí za „postradatelné“ či „zbytné“ není nicméně jednoduchý proces, vyjadřuje se v rámci 

něho mnoho orgánů, mimo jiné také všichni příslušní dopravci. Obdobný dokument o postradatelnosti se 

vydává i na objekty, nicméně proces schvalování a posuzování je trochu odlišný. Např. pro SŽ funguje tak, 

že pokud existuje zájemce o koupi objektu drah, pak žadatel musí požádat Oblastní ředitelství o odprodej 

objektu, k tomu se vyjádří znovu množství orgánů a dopravců a pokud se vše schválí, teprve pak lze 

prodat. Odprodej však musí ještě plošně schválit Správní rada, ale i vláda, což celý proces pochopitelně 

nadále komplikuje a protahuje. Specifickou komplikaci také představují vlečky, které musí být nejprve 

v areálu úředně zrušeny, než je možné případně zrušit příslušné navazující koleje na dráze. O zrušení 

vlečky v areálu pak může drážní úřad požádat pouze majitel, což se příliš často neděje a mnoho vleček je 

takto vlastně blokováno. To má samozřejmě další dopady – nemá příliš význam (ve smyslu případného 

dalšího odprodeje či využití pro jiné účely) uvolňovat koleje sousedící s těmi vlečkovými, protože vlečkové 

jsou typicky ty okrajové a vzniklé uvolněné plochy by tak byly vlastně odříznuty. Uvolnění ploch je dále 

komplikováno specifickou majetkovou strukturou železničních ploch – jeden z problémů je fakt, že koleje 

v některých případech vlastní SŽ, ale pozemky pod nimi vlastní ČD (čili pro kompletní uvolnění je nutná 
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koordinace a souhlas obou těchto subjektů). Navíc převod majetku mezi ČD a SŽ započnuvší v roce 2013 

ještě stále není dokončen a některé plochy jsou takto v zásadě dočasně blokovány v rámci procesu 

převodu. V obecné rovině nelze v nejbližších letech očekávat uvolnění rozsáhlejších ploch a areálů (s 

možnou výjimkou některých seřaďovacích nádraží a méně využívaných částí nádraží především v Praze), 

to by koneckonců šlo i proti národním a nadnárodním (EU) strategickým plánům ohledně podpory 

železniční dopravy (např. za cílem snížení vytíženosti dopravy silniční). Dnes tak v zásadě jediná chvíle, 

kdy se koleje ruší ve větším počtu, nastává při modernizaci trati či nádraží. I tak ale na nádražích existuje 

pořád nezanedbatelné množství nevyužívaných ploch (především v rámci objektů, vedlejších prázdných 

ploch dříve sloužících především k nakládání a vykládání a okrajových kusových kolejí), jejichž uvolnění 

v ničem neovlivní provoz na dráze. To je zcela v souladu s dlouhodobou deklarovanou snahou obou 

významných organizací, SŽ i ČD, o zkompaktnění provozu a železničních areálů.  

Při posuzování železničních ploch (z hlediska urbanistického) je nutné mít na paměti, že ne všechny 

koleje, na kterých není vidět pravidelná doprava, jsou opravdu nevyužívané. Některé koleje slouží jako 

rezervní pro případ nehody na trati, některé jsou manipulační pro sestavování vlaků, některé nadále 

slouží nákladce a výkladce či jsou odstavné a některé mají význam pro zajištění obranyschopnosti státu, a 

tudíž je jejich zrušení blokováno armádou ČR.  

Zásadně důležitá je také proaktivita sídel, které by měly v rámci svých dlouhodobých strategických plánů 

a vizí zvážit možnost využití nevyužívaných železničních ploch pro svoje městotvorné účely a aktivně 

spolupracovat (či vyvíjet tlak) se SŽ a ČD. V současné době je zájem ze strany sídel o tyto plochy poměrně 

malý krom největších měst typu Praha nebo Brno, nicméně se najdou i výjimky typu Děčína či Liberce, kde 

již dochází ke snaze koordinovat a sladit zájmy sídla a dráhy, co se nevyužívaných železničních ploch týče. 

Projekty, u kterých jsou sídla občas iniciativní, jsou v současnosti obecně především P+R (Park and Ride), 

K+R (Kiss and Ride) a B+R (Bike and Ride) parkoviště, což je pozitivní trend, ale samozřejmě zdaleka 

nepokrývá plný potenciál všech nevyužívaných železničních ploch. U stavebních projektů se sídla typicky 

projeví až při vyjadřování se k záměru provozovatele (obvykle rekonstrukce či demolice části výpravní 

budovy), nicméně to je znovu čistá reakce na okamžitou situaci, ve většině případů nepodložená vlastní 

dlouhodobou vizí.  

Velkým problémem je neexistence konkrétních dat a přesná informace o tom, kolik nevyužívaných 

železničních ploch ve skutečnosti je (či kolik se očekává, že jich bude uvolněno v následujících letech). Ani 

SŽ, ani ČD nemají jednoznačnou metodiku pro toto posouzení všech svých ploch (resp. ČD má jistou 

metodiku pro posuzování budov) a posuzování je tedy hodně závislé na konkrétních odbornících, což 

vytváří při pohledu zvenku poněkud nepřehlednou situaci. SŽ ani ČD sami nemají přesnou představu o 

rozsahu nevyužívaných železničních ploch, nedělá se periodické zkoumání a analýza a nedochází 

k systematickému vyhledávání těchto ploch, proces je spíše reaktivní na podněty než metodicky 

proaktivní. Na identifikace těchto ploch je také kladen poměrně malý důraz, příkladem je SŽ, kde v roce 

1993 existovalo celé oddělení, které se zabývalo posuzováním „postradatelnosti“ kolejí, a dnes je tato 

činnost pouze jednou z mnoha dalších činností v rámci oddělení. To logicky vede k tomu, že se už neděje 

dříve občas praktikované pravidelné monitorování „ohrožených“ stanic, u kterých se očekávalo, že brzy 

bude možné s poklesem dopravy identifikovat „postradatelné“ koleje. Díky malému důrazu na tuto 

problematiku (a díky neaktivitě měst a krajů i malé motivaci, což je velice důležité) tak dochází 

k uvolňování pouze těch nejvíce očividně nevyužívaných ploch a lze očekávat, že existuje množství dosud 

neidentifikovaných ploch, které jsou využíváno velmi sporadicky a neefektivně (typicky např. skladové 

budovy na nádražích, ve kterých něco samozřejmě opravdu skladováno je, ale je velmi diskutabilní, jestli 

to skladováno tímto způsobem opravdu musí být a jestli je pro potřeba celá budova – a nestačilo by 

například jen postavit menší kůlnu a objekt většího skladu uvolnit pro jiné využití). Toto je cíl deklarovaný 

koneckonců i organizacemi samotnými, viz věta z Výroční zprávy ČD z roku 2011: „Z hlediska současných 

potřeb a poskytovaných služeb je mnoho nádražních budov výrazně předimenzovaných. Pro ekonomicky 

obhajitelnou možnost využívání musí projít stavební optimalizací rozsahu tak, aby celý jejich rozsah byl 

využitelný pro poskytování služeb spojených s přepravou a návazné komerční aktivity.“ (29) Obdobně se 
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k problematice vyjadřuje SŽ v rámci jejich dokumentu Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních 

nádraží: „Hledají se i navazující příležitosti pro využití stávajících prostor tak, aby osobní nádraží bylo 

místem, které bude sloužit veřejnosti nejen z hlediska dopravního, ale i z hledisek celospolečenských. 

Budovy osobních nádraží jsou však v průměru ve velmi špatném stavebním a provozním stavu a z 

hlediska potřeb současné železnice jsou navíc mnohdy značně naddimenzované.“ (30) Bylo by velmi 

vhodné, aby vznikl takový orgán (ideálně nezávislý na ČD a SŽ a ve formě organizační složky státu), který 

by tyto plochy aktivně a systematicky vyhledával, posuzoval jejich skutečné využití (protože dopravci 

někdy plochy nechtějí nechat uvolnit čistě z historické setrvačnosti) a koordinoval jejich uvolnění. Prvním 

krokem k zjednodušení a zpřehlednění situace je připravovaný projekt Úprava majetkoprávních vztahů v 

železničních stanicích (ÚMVŽST), který by měl stanovit jasné rozdělení pozemků mezi SŽ a ČD. 

Jak již bylo řečeno, konkrétní rozsah nevyužívaných ploch není monitorován, ale že tyto plochy existují a 

v nezanedbatelném rozsahu naznačují například data z Výročních zpráv ČD z posledních let (Výroční 

zprávy SŽ neobsahují pro tyto účely potřebné údaje, pouze finanční částky): 

 

Tab.1 – Data z Výročních zpráv ČD (29)(31)(32)(33)(34)(35)(36) (37)(38)(39)(40) 

Největší majetková změna se odehrála v roce 2016, což byl rok poznamenaný hlavní vlnou převodu do 

vlastnictví SŽ (1579 budov), nicméně i tak to byl rok, kdy bylo nadprůměrných 440 budov odprodáno a 

137 zdemolováno. Je zřejmé, že každý rok dochází k logickému úbytku nemovitostí ve vlastnictví ČD (ať už 

formou odprodeje, převodu na SŽ nebo demolicemi), ale i tak každý rok nadále úbytek probíhá a lze tudíž 

předpokládat, že ještě několik následujících let probíhat bude (byť ve stále se zmenšující míře). Za zmínku 

stojí, že v roce 2020 zbývá ve vlastnictví ČD stále ještě 3015 budov. Diskutabilní také je, zdali je efektivní, 

aby ČD jako dopravce pronajímal byty (617 bytů není rozhodně zanedbatelný počet) a zdali by nemělo 

dojít k převodu bytů do správy příslušných sídel, které by je mohli lépe využít pro svoje účely (byty pro 

mladé rodiny, lékaře, učitele, hasiče, policisty apod.). Výnosy ČD z prodeje majetku byly v roce 2020 rovny 

170 milionům a z pronájmu a provoz budov činily 311 milionů. (40) Protiargumentem proti případnému 

převodu majetku na sídla je fakt, že tyto příjmy činící dohromady téměř půl miliardy Kč a tvoří důležitou 

položku v rámci rozpočtu ČD. Je ale nutné vzít v potaz, že celkové výnosy z osobní přepravy činily v roce 

2019 (2020 nelze počítat jako rok silně ovlivněný COVIDem) 10 miliard Kč a z nákladní dopravy 12 

miliard Kč. (39) Příjmy z pronájmu a prodeje tak činí cca 2 procenta celkového výnosu ČD – částka, kterou 

rozhodně nelze ignorovat, ale která také není zcela zásadní, a je tedy otázkou, jestli by převod vhodné části 

majetku na sídla nebyl tedy opodstatněnou akcí (např. právě u bytů by tak sídla získaly nemalé množství 

bytů, často v dobrých pozicích v rámci sídla, které by byly okamžitě připraveny k využití – lze očekávat, že 

tím by se odstranil problém cca 40 procent bytů, které nejsou každý rok pronajaty a jsou tudíž zbytečně 

nevyužité).  

Co se odprodeje veřejnosti týče, v roce 2020 bylo možné od ČD získat 71 pozemků a 173 budov (41), velká 

vlna odprodeje pak byla v roce 2015, kdy tehdejší seznam majetku určeného k prodeji čítal 3700 objektů a 

dvacet milionů metrů čtverečních pozemků (soupis byl přitom už očištěn od nádražních budov) (42) – je 

nutné podotknout, že zdaleka ne všechny položky na tomto seznamu se prodali přímo v tomto roce, prodej 

Data z Výročních zpráv ČD

počet nájemných objektů v evidenci ČD

rok

pokles počtu budov oproti 

minulému roku počet bytů počet pronajatých bytů externí smlouvy interní smlouvy

2020 95 617 370 18265 3233

2019 152 659 401 18945 3081

2018 227 756 443 17894 3116

2017 111 838 456 17638 9315

2016 2156 2633 1759 38221 13450

2015 311 2928 2092 35845 8663

2014 288 3026 2153 39980 13466

2013 300 3185 44027 14148

2012 433 3338

2011 270 3561
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probíhá očividně až do dnešní doby. Obecně se jedná hlavně o menší nemovitosti, jako jsou sklady, dílny, 

garáže nebo pozemky vhodné jako zahrádky. 

Převod a odprodej železničních ploch není, jak již bylo zmíněno, jednoduchý proces. SŽ vydala dokument 

Transparentní proces, ve kterém je tento proces detailněji popsán: 

„Proces pozbývání podle legislativy a na ni navazující koncepce Ministerstva dopravy: 

1. V souladu s § 17c zákona č. 77/1997 Sb. je učiněna nabídka organizačním složkám státu a jiným státním

organizacím zveřejněním na Portálu veřejné správy (PVS) s výjimkami podle metodických pokynů

Ministerstva průmyslu a obchodu. Těmito výjimkami jsou například převod na základě rozhodnutí soudu,

vydání nemovitosti podle restitučních zákonů, uplatnění zákonného předkupního práva, zákonná

povinnost převodu nebo směna nepotřebné věci za věc potřebnou.

2. V případě zájmu dochází k převodu za cenu obvyklou, při splnění zákonných podmínek se může provést

bezúplatný převod. Oba převody podléhají souhlasu vlády ČR.

3. V případě nezájmu následuje nabídka k přímému prodeji, případně k bezúplatnému převodu územním

samosprávným celkům (ÚSC) za současného informování místních akčních skupin; převod podléhá

souhlasu vlády ČR. Bezúplatný převod je možný pouze ve veřejném zájmu definovaném příslušnou

koncepcí Ministerstva dopravy (činnost vykonávaná bez očekávání zisku a pro uspokojení potřeb

neohraničené skupiny osob), a to za stanovených omezujících podmínek. Těmi mohou být časové omezení

převoditelnosti, provedení opravy pláště budovy ve stanovené lhůtě či užívání k deklarovanému účelu.

Podle zmíněné koncepce je upřednostňován prodej či směna.

4. V případě nezájmu ÚSC následuje nabídka právnickým a fyzickým osobám formou veřejné soutěže, k

jejímuž vypsání dochází na základě usnesení vlády ČR. Zveřejňuje se na webových stránkách Správy

železnic, portálu S-reality, úředních deskách příslušných územních samosprávných celků a na

prodávaném majetku, je-li to možné. Výjimkou jsou definované případy přímého prodeje předem

určeným nabyvatelům podle usnesení správní rady Správy železnic č. 49/2015:

 sjednocení vlastnictví stavby a pozemku;

 scelení majetku;

 pozemek navazuje pouze na pozemek nabyvatele a není jinak přístupný z veřejné komunikace (v

případě, že je více sousedů, zjišťuje se zájem všech), případně je přístupný z veřejné komunikace,

ale z důvodu jeho tvaru nebo velikosti plochy by bylo obtížné samostatné využití bez navazujícího

majetku;

 nemovitosti jsou užívány nabyvatelem k trvalému bydlení nepřetržitě minimálně 5 let, je-li to

jediný důvod pro přímý prodej;

 rozšíření areálu o pozemek mimo areál, například pro parkovací plochu nebo rozšíření výroby, je-

li podpořeno vyjádřením obce.“ (43)

Tento dokument tedy ukazuje, že existuje systémové řešení bezúplatného převodu na sídla, který je 

možné využít a případně upravit (například přehodnotit důraz na preferenci prodeje či směny).  
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6.2 Specifika nevyužívaných železničních ploch 

Krom výše zmíněné faktu, že jsou železniční plochy často nevyužité pouze z části a provoz na nich v jisté 

míře stále probíhá, liší se oproti standardním brownfieldům mimo jiné těmito specifiky: 

- role železnice 

Železnice hraje dlouhodobě velmi významnou roli ve vývoji sídel, zásadně utváří a ovlivňuje jeho 

strukturu. Železnice je také výrazným krajinotvorným prvkem. Více viz kapitola 6.3. Železnice, sídlo a 

krajina. 

- nadstandardní dopravní obslužností  

Většina těchto ploch má z logiky své funkce dobrou návaznost na MHD, řešené parkovací plochy a bývá 

velmi dobře dopravně navázaná na silniční infrastrukturu.  

- „strategické“ zájmy ze strany státu 

Stát může mít v některých případech zájem na udržování vybrané trati i přesto, že se na ní provoz již delší 

dobu neuskutečňuje a areál chátrá (například kvůli zajištění obranyschopnosti státu).  

- charakter území 

Vzhledem k rozloze areálů minimum budov a obecně objektů, většinu území tvoří železniční (drážní) 

těleso a kolejiště. 

- rozměrový charakter 

Zpravidla podélný až silně podélný tvar, díky technickým parametrům, kolejím a provozu tvořící 

nepřerušenou lineární bariéru. 

- vlastnická struktura 

Až na výjimky (např. Masarykovo nádraží v Praze) zpravidla pouze dva vlastníci a to státem vlastněné ČD 

(především některá nádraží a pozemky pod nimi) a státní SŽ (vše ostatní), což poskytuje větší prostor pro 

směřování budoucího užití státní správou. Po veřejném odprodeji části majetku se některé nevyužívané 

železniční plochy dostaly i do rukou soukromých vlastníků (většinou se v těchto případech jedná o drážní 

domky, skladové prostory a pozemky v okolí železničních tratí). Výjimkou jsou vlečky v průmyslových 

areálech, které jsou v soukromém (a tudíž leckdy velmi nepřehledném) vlastnictví.  

- nádražní architektura 

Nádražní budovy byly velmi často z podstaty své funkce stavěny s důrazem na nadstandardní 

reprezentativnost. U nejvýznamnějších stanic byla zpravidla aplikována originální architektura (dodnes 

s velmi vysokou estetickou hodnotou), u dalších stanic se pak prosadily a stavěly typizované budovy.  

- kontaminace 

Železniční plochy se vyznačují specifickými druhy kontaminace. Více viz kapitola 6.2. Kontaminace.  

- terén 

Nachází se zpravidla na velmi plochém terénu bez náhlých zlomů, v prostoru kolejiště je minimum 

vegetace. 
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Obr. 4 - Nádraží  Ústí nad Labem-Střekov, 15-19 kolejí, příklad typické nevyužívané železniční plochy 

(fotografie z vlastního archivu) 

Příčiny vzniku 

K úpadku železniční dopravy docházelo v západní Evropě poměrně plynule už od poloviny 70. let 20. 

století, oproti tomu ve východní Evropě (včetně Československa, potažmo České republiky) nastal tento 

pokles až v letech devadesátých. O to byl ale tento pokles náhlejší a dramatičtější. S tím, jak klesaly 

přepravní výkony, klesala i potřeba rozlehlých nákladových nádraží, ale i doprovodných skladů. 

Docházelo k rušení nerentabilních tratí a vleček. Modernizace železniční dopravy (hlavně v oblasti řízení) 

navíc přinesla menší nároky na počet kolejí a doprovodných objektů (klasickým příkladem budiž 

historické drážní domky) a na velikost ploch na nádražích. V některých případech velká vzdálenost stanic 

od sídla vedla k úpadku zájmu cestujících a tím k rušení celé trati. To vše vedlo ke vzniku nevyužívaných 

železničních ploch. Stručně by se daly příčiny shrnout takto: 

- postupná preference silniční nákladní i osobní dopravy na úkor železniční (včetně preference

autobusové dopravy jako levnější alternativy ze strany veřejné správy v rozporu se strategií ČR)

- modernizace železniční dopravy

- restrukturalizace ekonomiky státu, transformace mnoha odvětví průmyslu, s čímž souvisí redukování

potřebné plochy pro výrobu a skladování nebo rovnou rušení celých závodů využívajících železniční

dopravu (leckdy navíc se zavedeným systémem vleček).

6.3 Kontaminace

Železniční provoz způsobuje některé typické organické a anorganické kontaminace lokality. Zdrojem jsou 

převážně odpady z mazacích olejů a kondenzátorových kapalin, přeprava ropných derivátů, kovových rud, 

hnojiv a různých chemikálií, případně i použití herbicidu. (44) Nejčastěji objevenými kontaminanty podél 

železničních tratích jsou kovy, pesticidy a složky ropy nebo pohonných hmot (ropné produkty). Tyto 

chemické látky jsou spojeny se standardním provozem dráhy a pravděpodobně budou nalezeny kdekoliv 
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podél trati. (45) Mezi kontaminanty, které můžeme nalézt, patří VOC, BTEX (benzen, toluen, ethylbenzen, 

xylen), odpadní kyseliny a zásady, rozpouštědla a ředidla, paliva, oleje, maziva a chladící kapaliny. (46) 

Tři nejdůležitější druhy kontaminantů jsou: 

- polyaromatické uhlovodíky (PAU) 

- těžké kovy 

- polychlorované bifenyly (PCB) (do jisté míry) 

Hlavní zdroje PAU na železnici pocházejí z látek, jako jsou mazadla, paliva a transformátorové oleje, a také 

z látek užívaných k impregnaci dřevěných struktur (včetně pražců), např. kreosotem. Kontaminace 

těžkými kovy pochází ze spalování pohonných hmot, oděru stavebních materiálů, úniku nákladu, z kolejí, 

brzd a elektrického vedení. Znečištění půdy může být způsobeno mědí, zinkem, olovem, vápníkem či 

manganem. Co se týká znečištění ovzduší, kontaminace železem vzniká z opotřebení kolejí, kol a brzd, 

kontaminace hliníkem, křemíkem, vápníkem je geologického původu z kamenů, štěrku a písku 

používaných pro kolejové lože a kontaminace sírou pochází z výfukových plynů (a je málo významná). 

Polychlorované bifenily (PCB) jsou kontaminanty organického původu, až do 70. let se často používaly 

jako maziva, ohnivzdorné kapaliny v transformátorech a kondenzátorech a jako teplonosné kapaliny. 

Typická místa největší kontaminace jsou výhybky, překládky, opravny, místa, kde se soupravy myjí, kde se 

tankuje či kde se staly nehody. V neposlední řadě je pak zdrojem samotné železniční lože a pražce (resp. 

látky používané k ochraně dřeva). (45) 

Sanační proces 

Ačkoliv seznam kontaminantů zní hrozivě, sanační proces nemusí být zdaleka tak náročný a obecně je 

výše finančních nákladů investory spíše přeceňovaná. V posledních letech výrazně (díky větší kontrole a 

vyšším nárokům) ubývá úniků a jejich následky bývají rychle odstraněny. Obecně velmi pomáhá jílovité 

podloží, neboť to na rozdíl od písčitého zabraňuje snadnému pronikání kontaminace do podzemních vod, 

jejichž sanace bývá nákladná. Některé sanační procesy také pomáhají následnému rozvoji na pozemku – 

například odstranění vrstvy půdy usnadní instalaci technické infrastruktury nebo využití geotermální 

energie. (47) Při určování míry vyčištění těchto lokalit se aplikují dva základní principy politiky životního 

prostředí a to nalezení společensky přijatelné míry ekologických a zdravotních rizik a hledání 

realistického znovuvyužití území. Je totiž finančně neúnosné sanovat všechna území do té míry, aby byla 

využitelná pro jakoukoliv funkci. Jiné požadavky na míru kontaminace jsou kladeny na průmyslově-

obchodní a jiné například na obytné využití. (48) 

Konkrétní sanační metody samozřejmě závisí na druhu kontaminace a charakteristice území, řešení sahají 

od odstranění a nahrazení vrchní vrstvy půdy nebo jílu ke stavbě nepropustné vrstvy přes celou plochu. 

Mezi typické metody nicméně patří například: 

- pro VOC (těkavé organické látky) - termální desorpce, spalování, extrakce půdních par (vakuování), 

provzdušňování, solidifikace a stabilizace (s omezeným účinkem), natural attenuation, in-situ biologická 

sanace a propustné bariéry, fytosanace 

- pro PAU - termální desorpce, fytosanace 

- pro PCB - termální desorpce, spalování, promývání rozpouštědly, chemická dehalogenace (omezený 

účinek) 

- pro težké kovy – překrytí, sanace promýváním vodou, stabilizace a solidifikace, fytosanace (když je nízká 

koncentrace kontaminace) 

 

 



33 
 

6.4 Železnice, sídlo a krajina 

Železnice hrála významnou roli v rozvoji sídel, kterými procházela, nebo byla vedena v jejich blízkosti. 

Ovlivnila jak jejich průmysl (významným usnadněním dopravy materiálu a výsledných produktů) a 

ekonomickou situaci (prakticky bez výjimky pozitivně), tak hlavně celkovou urbanistickou strukturu sídla.  

 

Obr. 5 - Statistické údaje ukazující vývoj Ústí n.L. po příchodu dráhy (data (49)(50), grafické zpracování 

autorem) 

Konkrétní umístění dráhy a obzvláště pak nádražní budovy mělo zásadní dopad na směr a způsob 

následného rozvíjení městské struktury. Dráha jako lineární (a v případě větších hlavně nákladních 

nádraží i plošná) bariéra často determinovala rozvojové zóny, ale také ovlivňovala funkční strukturu sídla. 

Mnohdy na sebe totiž vázala vznik či významné rozšíření průmyslových ploch, kdy do jednotlivých závodů 

byly v některých případech zavedeny i zvláštní vlečky (či rovnou jejich síť). V mnoha případech se 

železnice a nádraží stavěly z technických i ekonomických důvodů v nemalé vzdálenosti od existujícího 

sídla, nicméně většinou se toto stalo zásadním impulsem pro rozvoj sídla právě směrem k nádraží, které 

se postupně stalo jeho součástí. Výsledkem tak často byl faktický posun pozice nádraží z extravilánu do 

intravilánu sídla, kdy se nádraží leckdy dostávalo i do centrálních pozic nové struktury. 
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Obr. 6 - Topografická mapa 1:25 000, 50. léta 20. století ilustrující formování Ústí nad Labem železnicí, 

šrafou historická podoba města z roku 1843 před příchodem dráhy (data (49), grafické zpracování autorem) 

 

Příchod železnice do sídla byl také jeden ze zásadních impulsů vedoucích ke stržení středověkého 

opevnění. Nádraží v této době fungovaly jako nové symbolické, ale i faktické vstupní brány do měst. Byly 

to ve městě počáteční body hlavního toku návštěvníků a cestujících. Stavitelé nádražních budov si obvykle 

byly vědomi jejich důležitosti (obzvláště ve zlaté éře výstavby sítě v druhé pol. 19. století ve větších 

sídlech) a reflektovali je reprezentativním architektonickým ztvárněním. Struktura města na to tak 

reagovala v mnoha ohledech obdobně, jako by se jednalo právě o bránu. Směrem k nádraží se trasovaly 

významné ulice tvořící kompoziční osy. Často ulice vedoucí k nádraží logicky získávaly důležité postavení, 

stavěly se na nich ty nejreprezentativnější domy a přiřazovala se k nim občanská vybavenost (banky, sídla 

společností, divadla, obchody apod.). Obecně docházelo k významnému zlepšení sítě občanské 

vybavenosti, což lze přisuzovat přílivu peněz do města (díky průmyslu a dráze).  
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Obr. 7 - Topografická mapa 1:25 000, 50. léta 20. století ilustrující vývoj Znojma směrem k nádraží jako nové 

„vstupní bráně“, šrafou historická podoba města z roku 1824 před příchodem dráhy (data (51), grafické 

zpracování autorem) 

Za zvláštní zmínku stojí Nymburk, který by se s trochou nadsázky dal nazývat „železničním městem“, 

neboť prakticky celý jeho rozvoj proběhl především kvůli železnici. Do příchodu dráhy (i přes probíhající 

průmyslovou revoluci) město stagnovalo a nerozrůstalo se. Po příchodu dráhy se stalo významným 

železničním uzlem. Nymburk se nikdy nestal průmyslovým městem (fungoval zde pouze velký cukrovar), 

ale zato se stal jednoznačně železničním městem. Nádraží vytvořilo neobyčejně rozsáhlý komplex, neboť 

Nymburk se stal nejen sídlem inspektorátu společnosti ÖNWB (Rakouské severozápadní dráhy), ale byly 

zde vybudovány i centrální dílny a výtopny. Také zde byla dráhou založena velká úřednická a dělnická 

kolonie, což změnilo společenskou skladbu města.  
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Obr. 8 - Topografická mapa 1:25 000, 50. léta 20. století ilustrující vývoj Nymburku definovaným železnicí, 

oranžovou šrafou historická podoba města z roku 1842 před příchodem dráhy, modrou šrafou původní 

železničářská kolonie (data (52), grafické zpracování autorem) 

Železniční plochy jsou nicméně také výrazným limitujícím prvkem omezující rozvoj sídla a jeho 

prostupnost. Samotná železniční trať je ve struktuře sídla citelnou lineární bariérou (díky své povaze 

podstatně větší než je silniční komunikace nebo např. tramvajová trať). Její překonávání není plynulé a 

volné a musí být zvláště řešeno formou přejezdů, podjezdů, nadchodů apod. Některá sídla byla také 

negativně ovlivněna necitlivými zásahy do jejich struktury. Příkladem jsou např. Litoměřice, kdy jejich 

přirozené historické sepjetí centra města s řekou bylo narušeno železnicí ve dvou etapách. První byl ničivý 

zásah v letech 1872-1873 do staré zástavby předměstí, kdy bylo nicméně historické jádro uchráněno 

výstavbou podzemního tunelu. V letech 1956-1958 byla jižní železniční trať napřímena a přeložena blíže 

k Labi, nadále již nevyužívala tunel a došlo tak k odstranění hodnotné zástavby podél nábřeží a tím i k 

symbolickému, funkčnímu a pohledovému oddělení historického jádra Litoměřic od řeky. (53) 
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Obr. 9 a 10 - Litoměřice před a po přeložení dráhy v letech 1956-59 (horní (54), dolní fotografie z vlastního 

archivu) 

Významnou roli hraje také ochranné pásmo dráhy dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, které tvoří 

„prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u dráhy celostátní 

a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy, 
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a u vlečky 30 m od osy krajní koleje (u vlečky v uzavřeném prostoru provozovny se ochranné pásmo 

nezřizuje).“ (2) Každá stavba v ochranném pásmu dráhy musí být projednána se SŽ. Za zmínku také stojí 

hluková zátěž okolí železnice. Nevyužívané železniční plochy mají taktéž na sídlo negativní vliv (obdobně 

jako brownfieldy) zmíněný výše v kapitole 6. Nevyužívané železniční plochy. 

Zeleznice je také výrazným krajinotvorným prvkem, ať už ve formě samotného vedenı́ kolejı́ nebo 

inženýrských staveb a úprav jako jsou zářezy, nasypy, opěrné zdi, tunely, galerie cǐ mosty. Je nutno zmı́nit, 

že v krajině tvořı́ efektivně lineárnı́ bariéru. Tento efekt je citelnějšı́ (do jisté mı́ry i prostorově, ale 

především funkčně) tím více, čím silnější a rychlejší provoz na konkrétní dráze probíhá. Jednokolejné 

lokální dráhy tak tvoří v krajině bariéru jemnou a relativně snadno překročitelnou (lidmi i zvěří), oproti 

tomu koridory mezistátních rychlovlaků (nemluvě pak o plánovaných vysokorychlostních tratích) jsou 

prakticky nepřekročitelné a krajinu tak významně přetínají. Podobně velké rozpětí má estetické působení 

železnice v krajině, kdy některé prvky, jako např. viadukty, se dají obecně považovat za zajímavé 

ozvláštnění a svébytnou lokální dominantu, nicméně např. velké seřaďovací nádraží jako pozitivní prvek 

v krajině nepůsobí z žádného úhlu pohledu.  

Obr. 11 - Železniční viadukt v Novině, části obce Kryštofovo Údolí v okrese Liberec, zapsán v Ústředním 

seznamu nemovitých kulturních památek České republiky (55)  

Obecně je nutno konstatovat, že železnice významně ovlivnila a dodnes ovlivňuje krajinu a všechna sídla, 

kterými prochází, a že byla jednoznačným (byť ne jediným) nositelem rozvojového impulsu. Kvalitní 

revitalizace je pak z hlediska celého města zcela zásadní, neboť tyto plochy hrají dodnes významnou roli v 

celé struktuře sídla. Je tedy nanejvýš žádoucí nacházet taková řešení, která umožní tyto území smysluplně 

využívat a zapojí je znovu do přediva města, které železnice dlouhodobě formovala. 
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7. Železnice a sídlo 

7.1 Vyhledávací studie 

Vyhledávací studie v této práci slouží pro identifikaci toho, kolik nevyužívaných železničních ploch se 

v České republice nachází, a tudíž jaký potenciál se v této problematice reálně skrývá. 

7.1.1 Zkoumaný vzorek 
Zkoumaný vzorek vychází z dokumentu SŽ „Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží pro 

roky 2018-2022“ (56). Toto byl jediný veřejně přístupný dokument, ve kterém se nacházely pro analýzu 

zásadně cenné informace o počtu nastupujících na jednotlivých nádražích, která slouží pro účely 

vyhledávací studie jako poměrně objektivní ukazatel reálného využití nádraží. Tento seznam nádraží byl 

pak ručně doplněn o některá významná osobní nádraží, které v něm nebyly původně zaneseny (protože se 

nepočítalo s žádnou investicí do těch objektů v letech 2018-2022) a o několik větších nákladních a 

seřaďovacích nádraží. Výsledný zkoumaný vzorek pak činilo 712 nádraží (604 z původního seznamu 

SŽ, 108 doplněných). V České republice se v roce 2021 nachází celkem 2612 železničních stanic a 

zastávek. Z toho je 1082 nádraží a 1530 zastávek (typicky pouze přístřešek). (57) Zkoumaný vzorek 

nádraží tedy tvoří cca 66 procent všech nádraží v ČR. Vzorek tedy není vyčerpávající, nicméně i vzhledem 

k faktu, že většina zbylých nádraží jsou především nádraží v menších a velmi malých sídlech, je 

jednoznačně dostatečně reprezentativní pro identifikaci celkového rozsahu a potenciálu nevyužitých 

železničních ploch v ČR.  

7.1.2 Sledované parametry 
Je nutné zmínit, že některé sledované parametry ve zkoumaném vzorku jsou kvantifikovatelné (a tudíž 

objektivní a přesné), některé jsou však spíše kvalitativní (a tudíž do jisté míry subjektivní, jejich 

vyhodnocení je ale poměrně komplexní). Výsledky tak mají v některých parametrech spíše charakter 

odhadu/osobního odborného zhodnocení. Jednotlivé informace v kvalitativních parametrech by tedy 

neměly být brány dogmaticky, cílem není dokonalé přesné vyhodnocení jednotlivých nádraží, ale získání 

celkového přehledu, obrazu o stavu a rozsahu nevyužitých ploch.  

Na zkoumaném vzorku byly sledovány a zaznamenány následující parametry: 

- název nádraží 

 

- ID nádraží 

6-místný kód jednoznačně identifikující jednotlivá nádraží. 

- trať 

3-místný kód identifikující jednotlivé trati, na kterých se nádraží nachází.  

- kraj 

Název kraje, ve kterém se nádraží nachází umožňující vzájemné porovnání jednotlivých krajů ve fázi 

vyhodnocení. 

- sídlo 

Název sídla, ve kterém se nádraží nachází. 

- velikost sídla 

Velikost sídla dle počtu obyvatel v rámci následujících skupin:  

1-1000 | 1001-10 000 | 10 001-50 000 | 50 001-100 000 | 100 000+  
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- počet obyvatel 

Přesný počet obyvatel k 1.1.2021 (58). 

- pozice 

Hodnotící pozici železniční plochy vůči sídlu. Vychází z hodnocení „polohy v obci“ Příručky pro vlastníky 

brownfieldů (59), které rozeznává tři polohy a to: 

 „i. - vnitřní střed obce, kde je vhodné realizovat nejvyšší druhy využití území a omezovat průmyslové 

využití 

ii. - vnější střed obce a okolí výpadovek  

iii. - v okrajových částech obcí“ (59) 

Tato práce toto hodnocení pro své účely rozvíjí a zpřesňuje na polohy: 

centrální sídelní – nachází se v centru celého sídla, obvykle na významné pozici  

centrální čtvrťová – nachází se v centru čtvrti města (např. nádraží Střekov v Ústí nad Labem)  

vnitřní – nachází se uvnitř sídla, nikoliv v centru, ale také ne na okraji  

okrajová – nachází se na periferii sídla, za ní jsou obvykle již pouze skladovací a výrobní objekty či volná 

krajina  

okrajová čtvrťová – nádraží se nachází zcela na okraji sídla, ale za tratí roste nová nezanedbatelná čtvrť, 

nádraží tak leží na důležité spojnici s ostatními částmi sídla  

vnější – nachází se ve volné krajině mimo sídlo 

Kvalitativní parametr obsahující odborné zhodnocení pozice nádraží v rámci struktury sídla provedené 

autorem (vystudovaným a praktikujícím urbanistou). Jde nicméně především o vyhodnocení dostupnosti 

centra sídla z nádraží (protože to je důležité pro vyhodnocení potenciálu plochy pro případnou 

revitalizaci). Je to nutné z důvodu alespoň částečné obdobnosti parametru mezi sídly různých velikostí. U 

velmi malých sídel tedy dochází k logickému posunu hodnocení, kdy nádraží může být pozičně na kraji 

sídla, ale protože sídlo je natolik malé, že i z jeho okraje je to do jeho centra pouhých pár minut chůze, 

považujeme v rámci tohoto parametru pozici nádraží za centrální. Obecně bylo při vyhodnocení používáno 

interní pravidlo, že pokud je vzdálenost nádraží do centra sídla menších než 500 m (a u větších sídel cca 

700 m – nikoliv vzdušnou čarou, ale reálnou cestou), považuje se pozice za centrální. Vliv na hodnocení 

má také jednoduchost a subjektivní komfort přístupu, pokud vede cesta z nádraží do centra skrz lesík, 

přes řeku, továrnu či očividně periferní část sídla, hodnocení pozice může být „sníženo“ (neboť i pocitové 

odtržení je nutné brát v potaz, pokud je cílem vyhodnotit reálný potenciál pro např. revitalizaci na 

veřejnou vybavenost). Parametr je tudíž poměrně komplexní a multifaktorový – lze očekávat, že v rámci 

subjektivity by při opakovaném hodnocení docházelo k drobným odchylkám, nicméně díky velikosti 

zkoumaného vzorku lze tyto odchylky považovat za nepodstatné, neboť se s velkou pravděpodobností 

vzájemně vyruší.  
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Obr. 12 - Pozice centrální sídelní, Kralupy nad Vltavou    Obr. 13 - Pozice centrální sídelní, Trutnov 

     
Obr. 14 - Pozice centrální čtvrťová, Ústí n. L. – Střekov     Obr. 15 - Pozice centrální čtvrťová, Žatec          



42 
 

     
Obr. 16 - Pozice vnitřní, Děčín-východ            Obr. 17 - Pozice vnitřní, Klášterec nad Ohří    

    
Obr. 18 - Pozice okrajová, Milevsko             Obr. 19 - Pozice okrajová, Varnsdorf 
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Obr. 20 - Pozice okrajová čtvrťová, Frenštát pod Radhoštěm     Obr. 21 - Pozice okrajová čtvrťová, Bohdíkov 

    
Obr. 22 - Pozice vnější, Dobrovice             Obr. 23 -Pozice vnější, Louny předměstí 
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Obr. 24 - Hraniční příklad, výsledná pozice centrální sídelní, Lenešice (pokud bychom brali v potaz pouze 

pozici nádraží v rámci sídla bez přihlédnutí k jeho velikosti, pozice by byla hodnocena jinak, nicméně 

rozhodující je faktická dostupnost nádraží z centra sídla) 

Obr. 25 - Hraniční příklad, výsledná pozice vnitřní, Rakovník (nádraží je velmi blízko centra, nicméně cesta do 

jakékoliv obytné části sídla vede skrz neatraktivní část zřetelně periferního charakteru, nádraží je pocitově 

odříznuto od města z jedné strany kolejemi a z druhé potokem) 

 

  

- míra současného využití 

Hodnotící úroveň současného užití železničních ploch. 

 

užívané – Plochy jednoznačně plně užívané v celé své kapacitě, neexistuje reálná možnost uvolnění 

významnější části plochy např. efektivnějším provozem (díky faktu, že většina nádraží vznikla v době, kdy 

byla potřeba ploch díky jinému fungování provozu zcela odlišná od té současné a zásadně větší, jsou 

takovéto plochy poměrně vzácné), 

opuštěné – Plochy, na kterých došlo ke zrušení provozu (díky povaze zdrojových dat se ve zkoumaném 

vzorku tyto plochy prakticky nenachází),  

částečně využívané – Plochy, které jsou sice sporadicky využívané či provoz na nich stále probíhá, 

nicméně důslednějším uplatněním principů moderního provozu železnice a správy budov by mohla být 

jejich část snadno uvolněna bez újmy na provozu dráhy. Při hodnocení je přihlédnuto k velikosti 

příslušného sídla (protože např. uvolnění několika místností v nádraží či vedlejšího skladu může mít 

poměrně zásadní přínos pro malé sídlo, nicméně pro Prahu je to prakticky zanedbatelné). 

 

- počet kolejí 

Výpočet kolejí patřících k nádraží probíhal ručně s využitím ortofotomap. Počítán byl počet kolejí 

v nejširším bodě před nádražím. Díky složitosti některých nádraží, diskutabilnosti jejich hranic či špatné 

kvalitě ortofotomap je výpočet v některých případech spíše odhadem nežli přesným údajem - parametr 

slouží především k získání celkové představy o velikosti železniční plochy, při uvážení počtu nastupujících 

pak slouží i jako solidní indikátor využití nádraží.  

 

- počet slepých kolejí 

Výpočet probíhal ručně s využitím ortofotomap. Počítají se všechny koleje na ploše nádraží a v jeho 

navazujícím okolí, které končí slepě (typicky tedy odstavné koleje, koleje vedoucí do dep či případně 

vlečky). Do toho parametru jsou v některých případech zahrnuty koleje z parametru „počet kolejí“, 
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nicméně není tomu tak vždy (záleží na pozici slepých kolejí v rámci plochy). Díky složitosti některých 

nádraží, diskutabilnosti jejich hranic či špatné kvalitě ortofotomap je výpočet v některých případech spíše 

odhadem nežli přesným údajem - parametr slouží především k získání celkové představy o velikosti 

železniční plochy. V případě slepých kolejí lze pak počítat s o něco větším potenciálem pro případné 

uvolnění a revitalizaci plochy. 

  

- počet budov 

Výpočet budov patřících k nádraží probíhal ručně s využitím ortofotomap a funkce StreetView na 

www.google.com/maps či Panorama na www.mapy.cz. Počítají se pouze budovy, které jsou ve vlastnictví 

dráhy (především tedy ČD a SŽ, ale v některých případech i menších dopravních firem) či které očividně 

přísluší provozu dráhy (informace o vlastnictví získány z Katastru nemovitostí na https://www.cuzk.cz). 

Velké komplexy budov, které jsou spojeny do jednoho celku, se rozpočítávají odhadem na jednotlivé 

objekty, obdobně jako by se počítal např. počet rodinných domů v rámci řadové výstavby, aby bylo 

dosaženo alespoň základní porovnatelnosti parametru mezi jednotlivými nádražími – byť budova 

hlavního nádraží v Brně má pochopitelně zásadně jiný rozměr než nádraží v Bílé Třemešné, obdobně 

budova nádraží má jiný rozměr a potenciál než drážní domek či sklad materiálu. 

Nepočítají se na první pohled zřejmě dočasné budovy (plechové sklady) či velmi malé objekty (kůlny, 

boudy).   

Díky tomuto, i díky složitosti některých nádraží, diskutabilnosti jejich hranic či špatné kvalitě ortofotomap 

je výpočet tohoto parametru obzvlášť odhadem nežli přesným údajem - parametr slouží především 

k získání celkové představy o velikosti železniční plochy. 

 

- povaha nádraží 

Hodnotící, zdali nádraží slouží osobní dopravě, nákladní dopravě nebo je tzv. smíšené. V rámci této 

vyhledávací studie je parametr „osobní“ používán pouze pro nádraží, ve kterých nedochází k zastavení 

nákladních vlaků a k manipulaci s nimi. Tento parametr vychází z odhadu na základě velikosti a umístění 

nádraží na trati, při hodnocení jednotlivého nádraží by pak měl být samozřejmě ověřen přímo u 

provozovatele (pro vyhledávací studii tento parametr neměl příliš velký význam kromě identifikace 

nákladních nádraží). 

 

- počet nastupujících 

Kvantitativní údaj, průměrný počet nastupujících během 1 dne v roce 2015 (56). Velmi dobrý ukazatel 

reálného vytížení nádraží (který je samozřejmě nutné vztáhnout k velikosti nádraží a především k celkové 

velikosti sídla). Zajímavý údaj také sám o sobě, protože je to minimální počet lidí, kteří projdou každý den 

nádražím nebo kolem něj (což má význam pro hodnocení potenciálu). 

 

- hodnocení potenciálu 

Hodnotící rozvojový a revitalizační potenciál plochy. Vychází z kategorizace dle ekonomického zisku z USA 

a dnes standardně používané i v ČR pro brownfieldy, (59) který nicméně jemně přizpůsobuje pro 

zaměření na železniční plochy a jejich revitalizační potenciál. Hodnocení je kvalitativní, jde o odborné 

vyhodnocení mnoha faktorů, např. pozici železniční plochy v sídle, její napojení na ostatní formy dopravy, 

velikost sídla samotného (a tedy jeho ekonomickou sílu), skladbu a umístění existujících funkcí v sídle a 

jeho vybavenost (neboli odhad možného deficitu, který by mohla revitalizace železniční plochy vyřešit), 

velikost nevyužívané plochy (dle počtu budov, počtu kolejí či prázdné části pozemku dříve sloužící např. 

pro vykládku materiálu), její charakter (budova či plocha) a její umístění v rámci nádraží, 

architektonickou kvalitu objektů, jak vypadá zbytek nádraží a jak je využíván, jak intenzivní provoz na 

dráze probíhá (dle počtu nastupujících), jak vypadají a co se nachází v sousedních budovách vedle nádraží 

nebo kam lze očekávat rozvoj sídla (kde by např. mohla revitalizovaná železniční plocha hrát důležitou 

roli spojnice se zbytkem sídla). Důležitým sledovaným faktorem je také existence jiných nevyužívaných 

ploch (brownfieldů) v rámci sídla, např. ne zcela využitého zámku, reprezentativně vypadající tovární 
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budovy či velkého statku na malém sídle, neboli objektů, u kterých lze očekávat vyšší prioritu (ať už 

z urbanistického, kulturního či estetického hlediska) u případných revitalizačních projektů. Je nutné 

zmínit, že některé skutečnosti jsou v rámci vyhledávací studie realisticky hůře postižitelné – např. kolik 

prostor je dlouhodobě úspěšně pronajatých nebo kde např. bydlí nádražní personál. 

Obdobně jako parametr pozice (a ještě ve významně větší míře), je tento parametr velice komplexní a 

multifaktorový (byť z povahy velikosti zkoumaného vzorku relativně povrchní) – lze proto očekávat, že 

v rámci subjektivity by při opakovaném hodnocení docházelo k odchylkám (max. o jednu kategorii), 

nicméně díky velikosti zkoumaného vzorku lze tyto odchylky považovat za nepodstatné, neboť se s velkou 

pravděpodobností vzájemně vyruší. Znovu je nutné zdůraznit, že cílem vyhledávací studie není hodnocení 

konkrétních nádraží, ale získání přehledu o rozsahu nevyužívaných ploch.  

Hodnotíme jen ty nádraží, která jsou „opuštěná“ či „částečně využívaná“. 

Kategorie A – nevyužívané železniční plochy s vysokým potenciálem revitalizace. Revitalizace těchto 

ploch je vhodná a doporučitelná.  Mají skvělou polohu a jejich revitalizace by přinesla sídlu zřetelný užitek 

a přidanou hodnotu. Výsledná funkce po revitalizaci je zřejmá či velmi snadno představitelná. Plochy jsou 

natolik atraktivní, že lze minimálně v některých případech očekávat, že by je zvládl revitalizovat i 

soukromý trh sám (po uvolnění ze strany dráhy a s jistým směřováním ze strany sídla, které by hrálo 

především koordinační, regulační a propagační roli).  

Kategorie B – nevyužívané železniční plochy, jejichž revitalizace by byla možná.  Jedná se o plochy 

s jistým množstvím atraktivity, kde nicméně nemusí být jednoznačně patrné, jakým směrem by měla 

revitalizace proběhnout nebo zdali je ekonomicky realistická. Krom uvolnění ze strany dráhy je 

pravděpodobné, že bude nutná jistá veřejná podpora (minimálně ve formě koordinace a propagace, ale 

také případné finanční podpory/motivace) či financování vlastního veřejného projektu.  

Kategorie C – nevyužívané železniční plochy, jejichž revitalizace je nepravděpodobná. Jsou např. ve 

špatné pozici v rámci sídla (či areálu samotného), nejsou dobře dopravně dostupné, nenabízí se žádné 

zřejmé vhodné nové využití nebo je revitalizace očividně ekonomicky nerealistická. Ani po případném 

uvolnění ze strany dráhy nelze očekávat, že o tyto plochy projeví soukromý trh zájem. I pro tyto plochy je 

nicméně vhodné najít alespoň nějaké dočasné využití. 

Kategorie D – nevyužívané železniční plochy, které představují rizika různého původu, např. ohrožují 

lidské zdraví anebo životní prostředí. Mohou to být budovy hrozící zřícením na veřejné prostranství nebo 

ekologická škoda, která ohrožuje podzemní vody, atd. (tyto plochy nebylo reálné identifikovat v rámci této 

vyhledávací studie, neboť by to vyžadovalo detailnější a především osobní průzkum, který nebyl z důvodu 

velikosti zkoumaného vzorku možný) 

 

Příklady vyhodnocení: 
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Obr. 26 – Nádraží Cheb (60)(61)         

Kategorie A - Nádraží Cheb, velmi rozsáhlé nádraží (cca 36 kolejí, 16 slepých kolejí, 36 budov) včetně točny a 
depa. Vynikající pozice v rámci sídla, zcela centrální v krátké pěší dostupnosti od historického centra Chebu. 
Možnost budoucího využití a revitalizace ploch je hodně závislá od konkrétní míry využití nádraží (je zřejmé, že je 
relativně využívané, nicméně ne v plné míře, což při rozsahu nádraží pořád znamená zásadní nemovitostní kapitál, 
který může posloužit rozvoji sídla). Podle velikosti a povahy uvolněných ploch (koleje x budovy) jsou pak možnosti 
dalšího využití velmi rozmanité, nejpravděpodobnější je nicméně vznik nových veřejných prostranství (parku) 
mimo jiné ve snaze zmenšit bariérový efekt železnice a využití budov pro městotvorné účely – např. dočasné 
ubytování, komerční vybavenost (v této pozici především kanceláře, ale i obchody, služby a restaurace) nebo 
občanská vybavenost (kulturní sál, komunitní centrum, výstavní prostory). Jednou z možností je i využití ploch pro 
rozšíření výrobních/skladovacích hal z navazující východní části sídla. I to vítaně sníží bariérový efekt železnice a 
je to rozhodně preferovanou variantou před zastavěním přírodních zelených ploch (a nežádoucím srůstem 
s blízkými vesnicemi Horní Dvory a Podhrad).  
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Obr. 27 - Nádraží Ústí nad Labem – Střekov (60)(61) 

Kategorie A - Nádraží Ústí nad Labem – Střekov, relativně větší nádraží (cca 17 kolejí, 31 budov), zcela 
zásadní centrální pozice v rámci čtvrti Střekov, která dlouhodobě trpí neexistencí svého vlastního centra. 
Uvolnění části nevyužívaných železničních ploch by mohlo hrát velmi pozitivní roli pro rozvoj celé čtvrti (s 
budoucí případnou vizí revitalizace navazujícího průmyslového brownfieldu). Za vhodné nové využití lze 
považovat veřejná prostranství (např. ve formě lineárního parku) či využití budov pro různorodé účely  
zvyšující atraktivitu oblasti a využívající její blízkost do centra celého města, od bydlení (dočasného) přes 
komerční vybavenost (obchody, služby, restaurace) až po občanskou vybavenost (malý kulturní sál, 
komunitní centrum, galerie).  
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Obr. 28 - Nádraží Chlumec nad Cidlinou (60)(61) 

Kategorie A - Nádraží Chlumec nad Cidlinou, na poměry sídla poměrně velké budovy, jejichž současné využití 
je diskutabilní. V relativně blízké pozici se nachází zámek, čili významnější veřejná vybavenost by se logicky 
měla ideálně soustřeďovat především do něj. Potenciál železničních ploch se tak nachází především 
v možnosti propojit sídlo s Chlumeckým rybníkem a vytvořit tak nové celoměstsky významné veřejné 
prostranství na břehu rybníka jako specifický a atraktivní rekreační prostor úzce navázaný (přes lávku) na 
zastavěnou část sídla. Vytvořila by se tak logická „vstupní část“ dále vedoucí na sever, kde se nachází 
rekreační část Fajnpark. Ideální by pak bylo vytvoření vycházkového okruhu kolem celého rybníku, jehož 
výchozí bod by byl právě na uvolněných železničních plochách.   
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Obr. 29 - Nádraží Putim (60)(61) 

Kategorie A - Nádraží Putim, malé nádraží v malém sídle (552 obyvatel) v zajímavé pozici vůči centru. Nádraží 
má pozici zřetelně vnější, nicméně pro část sídla je zcela centrální (je očividné, že tato část sídla se rozvíjí právě 
v návaznosti na nádraží a blízký výrobní areál). Revitalizační potenciál a rozsah nového užití je zde přiměřený 
velikosti sídla, lze uvažovat především o vyšším využití atraktivní nádražní budovy a úpravě, zušlechtění ploch 
směrem k rybníku. I přes relativně malý rozsah tyto zásahy mohou mít velký dopad na kvalitu života v sídle – 
pokud by nádražní budova fungovala např. jako hospoda s přidruženým malým sálem pro pořádání kulturních 
akcí a plochy před a vedle ní jako malé zelené veřejné prostranství s výhledem a přístupem k vodní hladině, vzniklo 
by tak faktické centrum pro tuto oddělenou část sídla a do jisté míry i pro zbytek Putimi (jako cíl vycházek a 
případná rekreační a relaxační plocha), což by mohlo vést k žádoucímu většímu spojení obou částí sídla. 
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Obr. 30 - Nádraží Horažďovice předměstí (60)(61) 

Kategorie A - Nádraží Horažďovice předměstí. Příklad velmi malého sídla (208 obyvatel) s relativně (vůči velikosti 
sídla) rozsáhlým nádražím (cca 9 kolejí, 11 budov). V sídle této velikosti je prakticky jakýkoliv větší zásah z čistě 
ekonomického hlediska prakticky nerentabilní, nicméně nádraží (a především jeho budovy) tvoří nejvíce se nabízející 
možnost doplnění chybějící veřejné vybavenosti v tomto sídle, ve které jiné vhodné budovy (typu opuštěný statek či 
zámeček) nejsou přítomny. Nelze očekávat, že takovéto sídlo získá potřebné finance na výstavbu nových objektů, proto se 
cesta velmi minimalistické „rekonstrukce“ a využití existujících staveb jeví jako velmi vhodná a pro kvalitu života 
obyvatel sídla prospěšná. Za vhodné nové užití lze považovat např. malý multifunkční kulturní sál (sloužící pro všechny 
akce, pro případné výstavy či jako komunitní centrum), ideálně pak s doprovodným občerstvením (které využije vysoký 
počet průměrně 678 cestujících, co zde denně nastoupí do vlaku). Uvolněné plochy (především asfaltová plocha vedle 
kolejí) by pak mohly být využity pro hřiště (ať už dětské nebo sportovní) a výsadbu zeleně ve formě velmi 
minimalistického přírodního parčíku.  
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Obr. 31 -  Nádraží Žďár nad Sázavou (60)(61) 

Kategorie B - Nádraží Žďár nad Sázavou, rozsáhlé nádraží (cca 22 kolejí, 18 slepých kolejí, 11 budov) ve 
významné pozici v rámci sídla a ve spojení s autobusovým nádražím tvořící důležitý dopravní terminál. 
Případné využití části budov pro veřejnou vybavenost by zvýšilo komfort cestujících a mohlo by sloužit jako 
přirozené lokální centrum pro sídliště na sever od nádraží. Pokud by došlo k uvolnění železničních ploch na 
jižní straně, nabízelo by se využití těchto ploch pro možné rozšíření navazujících výrobních areálů tak, aby 
nedocházelo ke zbytečnému zabírání volné půdy směrem k Radonínskému rybníku.  
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Obr. 32 - Nádraží Chropyně (60)(61) 

Kategorie B - Nádraží Chropyně, vzhledem k velikosti sídla (4853 obyvatel) relativně menší nádraží (cca 6 
kolejí, 3 budovy) umístěné na kraji sídla, nicméně v centrální čtvrťové pozici. Pro severní část sídla (kde 
probíhá nová výstavba rodinných domů) má potenciál stát se významným lokálním centrem. Nádraží 
samotné nemá mnoho budov (byť otevření např. hospody či kavárny by samozřejmě bylo vhodné), nicméně 
obsahuje poměrně rozsáhlé volné plochy na obě strany od nádražní budovy, které mohou být využity buď pro 
novou výstavbu pravděpodobně především komerční, případně občanské vybavenosti, alternativně či 
doprovodně pak pro založení nových veřejných prostranství, ideálně pak i s dětskými prvky a doplňkovou 
sportovně rekreační funkcí.  
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Obr. 33 - Nádraží Říkovice (60)(61) 

Kategorie B - Nádraží Říkovice, malé (byť dlouhé) nádraží v malém sídle (474 obyvatel). Vesnice má základní 
veřejnou vybavenost soustředěnou především kolem návsi a v budově školy (a knihovny) za kostelem má i jistou 
drobnou rezervu pro případné další potřebné funkce. Nádraží je na kraji vesnice, nicméně vzhledem k její velikosti 
je nádraží velmi dobře dostupné ze všech míst sídla. Využití nádražních budov pro jiné, ideálně veřejné účely je tak 
možné a samozřejmě užitečné, nicméně spíše v případech, kdy by se ukázalo, že stávající nemovitostní kapitál 
vesnice nedostačuje. Jistý zajímavý potenciál je v protáhlé ploše na severu nádraží za protihlukovou stěnou – tato 
plocha by pomocí minimálních zásahů mohla vytvořit příjemné zelené veřejné prostranství, ideálně pak doplněné o 
dětské hřiště či menší sportovní vybavenost (venkovní stolní tenis, pétanque hřiště atd.).  
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Obr. 34 - Nádraží Zábřeh na Moravě (60)(61) 

Kategorie C - Nádraží Zábřeh na Moravě. Vůči sídlu středně velké nádraží (cca 9 kolejí, 11 budov) 
nacházející se v rámci města na okrajové pozici, které je navíc odtrženo od centra města rozsáhlými 
výrobními a skladovacími plochami. Jediné nabízející se alternativní využití budov je jejich použití pro 
výrobní a skladovací plochy v rámci budoucího rozšíření stávajících areálů, které nicméně mají povětšinou 
dostupné územní rezervy v rámci své plochy. Území na jihu nádraží by bylo možné uvolnit a využít pro 
veřejné prostranství, leč v rámci této části sídla se pro tyto účely nabízí podstatně vhodnější plochy. Nádraží 
tedy má s nejvyšší pravděpodobností revitalizační potenciál ve smyslu možnosti uvolnit plochy či budovy, 
neexistuje ale zřejmá společenská poptávka po těchto plochách v této pozici, která by tento krok odůvodnila.  
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Obr. 35 - Nádraží Hrušovany u Brna (60)(61) 

Kategorie C - Nádraží Hrušovany u Brna, v poměru k velikosti sídla (3553 obyvatel) rozsáhlejší nádraží (cca 
8 kolejí, 4 slepé koleje) ve významné centrální pozici. Případné uvolnění nevyužívaných železničních ploch 
nepřináší žádný zřejmý zásadní užitek pro sídlo. Vytvoření nových veřejných prostranství (lineárních) zde 
nemá velký smysl a obdobně uvolnění části (z pouhých 4) nádražních budov nevytváří nové důležité 
příležitosti pro vhodné obohacení místní vybavenosti – budovy jsou umístěny na méně atraktivních pozicích 
vedle výrobních hal a pro případné nové městotvorné funkce by bylo vhodnější použít některé existující 
brownfieldy v rámci sídla.  
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Obr. 36 - Nádraží Obrataň (60)(61) 

Kategorie C - Nádraží Obrataň, v poměru k velikosti sídla středně velké nádraží ve velmi okrajové pozici. 
Využití jednoho ze 3 nádražních objektů např. pro hospodu či kavárnu se jeví jako jediná v zásadě realistická 
cesta revitalizace, nicméně díky odtrženosti (byť spíše pocitové než vzdálenostní) od zbytku sídla a existenci 
vhodnějších ploch (např. za obecním úřadem směrem k potoku) nelze tuto investici považovat za efektivní.  
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- poznámky

Zajímavosti, které nejsou sledovány v rámci vyhledávací studie, ale mají svůj význam. Jedná se především

o informace o přítomnosti depa, točny, dílen nebo upozornění na zvláštnost (muzeum železnice, obří hala,

výrazná vodárenská věž, velmi nadstandardní rozsah železničního komplexu a podobně).

- kategorizace dle UIC, celková hodnota C

Význam nádraží (ve smyslu provozu dráhy) aplikací metodiky UIC CODE 180 (International Union of

Railways, Klasifikace osobních železničních nádraží). (62) Výpočtový parametr. „Zatřídění železničních

stanic a zastávek do odpovídajících kategorií je závislé na pěti základních parametrech. Těmito parametry

jsou:

a) frekvence cestujících

b) počet zastavujících vlaků

c) počet nástupních hran

d) plocha železniční stanice (zastávky)

e) návaznost na další druhy dopravy.

Kategorie je stanovena na základě výsledku výpočtu, jehož výsledkem je hodnota C. Nejdůležitější je 

parametr frekvence cestujících, který má váhu 30%. Nejmenší váhu 10% má parametr počet nástupních 

hran. Ostatní parametry jsou zohledněny váhou 20%. 

Kategorie jsou rozděleny dle hodnoty C do pěti skupin takto: 

C > 4 Kategorie A 

3 < C ≤ 4 Kategorie B 

2 < C ≤ 3 Kategorie C 

1,3 < C ≤ 2 Kategorie D 

C ≤ 1,3 Kategorie E 

Kategorizace též nezohledňuje aktuální stavební ani provozní stav nádražní budovy. Železniční stanice a 

zastávky jsou zatříděny do pěti kategorií. Kategorie železničních stanic a zastávek označujeme tiskacími 

písmeny A, B, C, D, E dle významnosti od A - stanice velkého významu po E – stanice s nejnižším 

významem.“(62) 

Jednotlivé parametry nebyly v době zpracování vyhledávací studie veřejně dostupnou informací, proto 

jsou do studie zaneseny pouze výsledné kategorie A, B, C, D a E získané ze SŽ dokumentu „Kategorizace 

železničních stanic a zastávek dle UIC CODE 180 a jejich bezbariérová přístupnost“, který byl zaslán 

autorovi na vyžádání. Druhým takto přejatým parametrem byla celková hodnota C. 

Tab. 2 - Výsek výsledné tabulky vyhledávací studie 
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Další možné parametry 

Pro tuto vyhledávací studii a její cíl neměly následující parametry zásadní význam, nebyly realisticky 

zpracovatelné nebo nebyly v době zpracování veřejně přístupné, nicméně pro případné detailnější 

posouzení jednotlivých železničních ploch je vhodné sledovat také: 

- Kategorizace obce

Kvalitativní parametr, hodnocení dle Příručky pro vlastníky brownfieldů (59). Údaj je užitečný pro

vyhodnocení ekonomického potenciálu brownfieldu (resp. sídla, ve kterém se nachází). V případě této

vyhledávací studie byl do jisté míry (danou realističností takto detailního hodnocení sídel) uvážen v rámci

hodnocení potenciálu (nevyužitých železničních ploch).

„Typ I. – je součástí metropolitní oblasti, leží na EU infrastruktuře, pozitivní přírůstek obyvatelstva, 

vhodné demografické složení obyvatelstva, nízká nezaměstnanost, vzrůstající daňové příjmy, pozitivní 

rozvojový trend, výrazná kulturní, sportovní, turistická nebo jiná hodnota, středisko správních, 

výzkumných a vzdělávacích činností, pozitivní politika opětovného využití území 

Typ II. - není součástí metropolitní oblasti, leží na národní infrastruktuře, stagnující přírůstek 

obyvatelstva, nevhodné demografické složení obyvatelstva, vyšší nezaměstnanost, nevýrazný 

růst/stagnace daňových příjmů, nevýrazný/stagnující rozvojový trend, podstatná kulturní, sportovní, 

turistická nebo jiná hodnota, středisko správních a kulturních činností, nevýrazná politika podpory 

opětovného využití území 

Typ III. – je vzdálena od metropolitní oblasti, leží mimo národní infrastrukturu, úbytky obyvatelstva, 

nevhodné demografické složení obyvatelstva, vysoká nezaměstnanost, stagnace/propad daňových příjmů, 

stagnující/klesající rozvojový trend, nepodstatná kulturní, sportovní, turistická nebo jiná hodnota, není 

střediskem správních a kulturních činností, nemá politiku podpory opětovného využití území.“ (59) 

- počet vlaků zastavujících v železniční stanici nebo zastávce

Kvantitativní údaj, součást dokumentu „Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží“. (62)

- velikost železniční stanice nebo zastávky

Kvantitativní výpočtový údaj, součást dokumentu „Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních

nádraží“. (62)

- návaznost na další druhy dopravy

Kvantitativní výpočtový údaj, součást dokumentu „Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních

nádraží“. (62)

- procentuální údaj opotřebení budov

Kvalitativní údaj, „opotřebení nemovitosti bude vycházet z hodnocení aktuálního technického stavu 7

konstrukčních skupin. Celkový technický stav budovy bude hodnocen procentem opotřebení budovy. Pro

rychlou orientaci je opotřebení budovy stanovené procenty vyjádřeno zařazením do základní 6 stupňové

škály.“ (62) Výborný stav, dobrý stav, zhoršující se stav, špatný stav, velmi špatný stav, havarijní stav.

Součást dokumentu „Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží“. (62)

- vlastnictví

Údaj o vlastníkovi jednotlivých ploch. Nejčastěji jsou plochy vlastněny ČD a SŽ, nicméně výjimkou není ani

vlastnictví městem či soukromé (ať už soukromým dopravcem nebo např. firmou využívající doprovodné

skladové budovy). Poměrně obvyklé je tak v rámci celého nádraží vlastnictví smíšené (byť podstatně

méně časté a podstatně méně fragmentované než je tomu u typického brownfieldu). Zaznamenat všechny

vlastníky do vyhledávací studie by bylo vzhledem k rozsahu zkoumaného vzorku nerealistické a navíc pro

cíl studie bez velkého významu (protože studie počítá pouze plochy v nesoukromém vlastnictví, kde rozdíl

pro potenciál revitalizace mezi vlastnictvím města či státem vlastněné SŽ už není tak zcela zásadní).
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- památková ochrana 

Památková ochrana a tedy kulturně-historická hodnota nádraží je důležitým faktorem při vyhodnocování 

budoucnosti konkrétního objektu a zvažování jeho zrušení, nicméně v rámci vyhledávací studie hodnocení 

revitalizačního potenciálu příliš neovlivňuje (neboť nehodnotí, zdali má být objekt zachován, chráněn, 

opraven či zdemolován, ale zdali je využitelný pro rozšíření vybavenosti města). V roce 2021 se nachází na 

Ústředním seznamu kulturních památek 250 železničních ploch, z toho cca 124 nádraží. (63) 

 

7.1.3. Výsledky 
Zkoumaný vzorek měl velikost 712 nádraží.  

Zkoumaný vzorek byl dle jednotlivých parametrů rozdělen následovně: 
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Dle kraje 
 

 

Tab. 3 – Rozdělení dle kraje 

 

 

Graf 1 – Rozdělení dle kraje 

Jak je i z mapy železniční sítě patrné (viz obrazová příloha na konci práce), nejhustější je síť (a tudíž je 
zde i největší množství nádraží) ve Středočeském kraji. To vychází z logiky historické výstavby sítě, 
která se zahušťovala směrem k Praze jako k centru země, k Brnu (kde významnější výstavba železnic za 

Rakouska-Uherska probíhala dříve než v Praze) a k Ústeckému kraji jako silně industrializované (a tudíž 
na železnici do nemalé míry závislé) části země. Nejmenší hustotu sítě pak lze pozorovat ve Zlínském a 
Karlovarském kraji jako v do jisté míry okrajových částech země (ve smyslu vzdálenosti od historicky 

významné páteřní sítě Rakousko/Vídeň – Brno – Praha – Ústí nad Labem – Německo).  

  

kraj absolutní četnost relativní četnost
Hl. m. Praha 34 4,78
Středočeský 134 18,82
Jihočeský 49 6,88
Plzeňský 48 6,74
Karlovarský 22 3,09
Ústecký 76 10,67
Liberecký 36 5,06
Královéhradecký 55 7,72
Pardubický 40 5,62
Vysočina 38 5,34
Jihomoravský 60 8,43
Olomoucký 52 7,30
Moravskoslezský 45 6,32
Zlínský 23 3,23
kontrolní suma 712 100
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Dle velikosti sídla 

Tab. 4 – Rozdělení dle velikosti sídla 

Graf 2 - Rozdělení dle velikosti sídla 

„K 1. 3. 2001 existovalo v České republice 6 258 obcí, s celkovým počtem 10 230 060 obyvatel. Ve 

velikostních skupinách do 1 000 obyvatel se nachází téměř 80 % všech obcí. V těchto obcích přitom žije 

pouze 17,2 % obyvatelstva ČR. Do velikostní kategorie obcí do 2 000 obyvatel spadá celkem 5 634, tj. 90,0 

% obcí a žije v nich 26,1 % obyvatelstva. Naopak pouhých 131, tj. 2,1 % obcí má více než 10 000 obyvatel, 

v těchto obcích je však soustředěna více než polovina (54,2 %) obyvatel ČR. Přitom v pěti velkoměstech 

nad 100 000 obyvatel žije více než jedna pětina (20,8 %) obyvatelstva. Zbývající část souboru tvoří 493 

obcí a malých měst (7,9 % z celkového počtu) o velikosti 2 000-9 999 obyvatel s 19,7 % populace.“(64) 

Podle těchto údajů Českého statistického úřadu to vypadá, že struktura nádraží tomuto rozložení sídel ve 

zkoumaném vzorku zcela neodpovídá. Důvodem je za prvé historický poznatek, že nádraží měly obecně 

vyšší tendenci vznikat ve větších sídlech (a v těch největších jich typicky vzniká i několik), a za druhé 

povaha zdrojových dat. Ty vychází z dokumentu SŽ „Program rekonstrukce a revitalizace osobních 

nádraží pro roky 2018-2022 (56), který z logiky svého účely částečně ignoruje nádraží v těch nejmenších 

sídlech (jako nerentabilní a tudíž jako nevhodné cíle investic).  Lze očekávat, že ze zbylých 370 nádraží, 

která nejsou součástí zkoumaného vzorku, je velmi vysoké procento právě v těch nejmenších sídlech pod 

1.000 obyvatel. Částečné ignorování těchto nádraží v rámci vyhledávací studie pak nicméně není 

závažným problémem, protože vzhledem k cíli identifikovat železniční plochy s potenciálem revitalizace 

lze odůvodněně očekávat, že v těchto nejmenších sídlech bude především z ekonomických důvodů 

relativně malé množství nevyužívaných železničních ploch s vysokým revitalizačním potenciálem. 

Důležitou informací je, že 74 % zkoumaných nádraží stojí v sídlech o velikosti pod 10.000 obyvatel.   

velikost sídla absolutní četnost relativní četnost

1-1000 177 24,86

1001-10000 350 49,16

10001-50000 133 18,68

50001-100000 22 3,09

100000+ 30 4,21

kontrolní suma 712 100
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Dle pozice 

 

Tab. 5 – Rozdělení dle pozice 

 

 

Graf 3 – Rozdělení dle pozice 

Vyhledávací studie ukazuje, že nadpoloviční většina (57 %) nádraží se nachází v centrálních pozicích 

v rámci sídla (ať už v centru sídla celého nebo jeho čtvrti). Neboli 57 % nádraží stojí ve vysoce cenných 

polohách v rámci sídla s výbornou dostupností. Celých 65 %, neboli cca dvě třetiny všech nádraží se dnes 

nachází v intravilánu sídel (historicky tomu tak ne vždy bylo, nicméně jak bylo podotknuto v kapitole 

Železnice, sídlo a krajina, sídla měla přirozenou tendenci se rozvíjet směrem k nádraží a postupem let ho 

tak fakticky začlenit do svého organismu). 23 % nádraží se pak nachází na hraničních okrajových 

polohách. Nízkých, ale nezanedbatelných 12 % nádraží se nachází v poloze vnější, v extravilánu. Tyto 

nádraží jsou typicky často vzdáleny opravdu zásadně od sídla samotného a jeho strukturu a fungování tak 

prakticky neovlivňovali a dodnes neovlivňují. 

  

pozice absolutní četnost relativní četnost

centrální sídelní 208 29,21

centrální čtvrťová 202 28,37

vnitřní 53 7,44

okrajová 150 21,07

okrajová čtvrťová 14 1,97

vnější 85 11,94

kontrolní suma 712 100
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Dle míry současného užití 

 

Tab. 6 – Rozdělení dle míry současného užití 

 

 

Graf 4 – Rozdělení dle míry současného užití 

Díky povaze zdrojových dat (vycházejících z dokumentu zaměřeného na investice do nádraží) je 

opuštěných/zrušených nádražích ve zkoumaném vzorku absolutní minimum (a do vzorku byly všechny 

ručně dodány) – je tedy nutné si uvědomit, že jejich počet tedy neodpovídá reálnému počtu zrušených 

nádraží v ČR, který je podstatně vyšší. Částečně obdobně počet plně využívaných nádraží je relativně 

nízký, což je způsobeno velmi přísným nastavením parametru v rámci vyhledávací studie, kdy za užívané 

nádraží je považováno pouze to, které je plně užívané v celé své kapacitě a neexistuje žádná reálná 

možnost uvolnění významnější plochy či budovy např. efektivnějším provozem nebo správou objektů. 

Toto přísné nastavení parametru je nutné pro identifikaci revitalizačního potenciálu (protože „užívaná“ ve 

smyslu, že na dráze probíhá nadále provoz, je drtivá většina nádraží). 

  

míra současného využití absolutní četnost relativní četnost

opuštěné 8 1,12

částečně 666 93,54

užívané 38 5,34

kontrolní suma 712 100,00
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Dle povahy nádraží 

 

Tab. 7 – Rozdělení dle povahy nádraží 

 

 

Graf 4 – Rozdělení dle povahy nádraží 

I zde povaha zdrojových dat (dokument zaměřený na osobní nádraží) spolu s přísným nastavením 

parametru (osobní nádraží jsou pouze tak, kde zřejmě nedochází k zastavení nákladních vlaků a 

manipulaci s nimi) významně ovlivňuje zkoumaný vzorek. Tento parametr je přiznaně nepřesný 

v hodnocení osobních x smíšených nádražích (v případě pochybnosti se přiklání vždy na stranu 

smíšeného), což pro vyhledávací studii nicméně nemá velký význam, neboť cílem tohoto parametru je 

především identifikace nákladních nádraží jako typicky velmi významných a velice rozsáhlých 

železničních ploch s případně obrovským revitalizačním potenciálem. Hodnocení osobní x smíšené je 

v rámci této studie pouze doplňkové a prakticky neovlivňuje výsledek (v případě zaměření na hodnocení 

jednotlivých nádraží by pak mělo vyhodnocení tohoto parametru probíhat formou konzultace SŽ pro 

přesnou identifikaci). 

  

povaha nádraží absolutní četnost relativní četnost

osobní 42 5,90

smíšené 658 92,42

nákladní 11 1,54

kontrolní suma 712 100,00
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Dle hodnocení potenciálu 

 

Tab. 8 – Rozdělení dle hodnocení potenciálu 

 

 

Graf 5 – Rozdělení dle hodnocení potenciálu 

Vyhledávací studie ukazuje, že cca polovina (54 %) všech zkoumaných nádraží nemá reálný revitalizační 

potenciál. Významným výsledkem je skutečnost, že u celých 40 % nádraží je naopak revitalizační 

potenciál možné identifikovat. To znamená, že u minimálně 288 nádraží (protože 370 nádraží – byť 

pravděpodobně s nižším potenciálem z výše zmíněných důvodů – není součástí zkoumaného vzorku) lze 

nalézt takové plochy, které jsou nevyužívané (které by mohly být uvolněny bez zásadní újmy na provozu 

dráhy). Ty je možné a vhodné revitalizovat, najít jim novou funkci a znovu je zapojit do života města, které 

tím bude logicky obohaceno. 288 nádraží (což znamená více než 288 ploch a budov, protože v mnoha 

případech není nádraží považováno za kategorii B nebo A pouze na základě jedné budovy) představuje 

obrovský potenciál pro zlepšení kvality života místních obyvatel (např. formou doplnění vybavenosti či 

vznikem nových veřejných prostranství) a také velkou pokladnici ploch a objektů, které jsou ve vlastnictví 

státu a tudíž by jejich uvolnění ideálně ve spolupráci se samosprávou sídla (a ideálně do jejího vlastnictví) 

nemělo být nepřekonatelným problémem. Je nutné podotknout, že hodnocení potenciálu je samozřejmě 

pouze odhadem, nepostihuje lokální detail (např. dlouhodobé pronajmutí ploch soukromému 

provozovateli), proto bude reálný počet nádraží s revitalizačním potenciálem nejspíše o něco nižší, 

nicméně i tak je zřejmé, že se v těchto plochách ukrývá velký nemovitostní kapitál, který by bylo možné a 

vhodné využít jinak a lépe.  

  

hodnocení potenciálu absolutní četnost relativní četnost

A 87 12,22

B 201 28,23

C 386 54,21

užívané 38 5,34

kontrolní suma 712 100,00
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Dle kategorizace dle UIC 

 

Tab. 9 – Rozdělení dle kategorizace dle UIC 

 

 

Graf 6 – Rozdělení dle kategorizace dle UIC 

Je zřejmé, že ve zkoumaném vzorku dle této metodiky zásadně převažují stanice podprůměrného 

významu (celých 79 % představují kategorie D a E), pouhé 2 % (15 stanic) představují významné stanice. 

Metodika UIC CODE 180(62) je nicméně mezinárodní, nádraží tedy hodnotí na základě velmi přísných 

kritérií, proto tento výsledek není nijak překvapivý.  

  

kat. dle UIC absolutní četnost relativní četnost

A 1 0,15

B 14 2,04

C 130 18,95

D 311 45,34

E 230 33,53

kontrolní suma 686 100,00
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Typická železniční plocha 

Ve zkoumaném vzorku byly pak dále vyhodnocovány průměrné, mediánové a modové hodnoty u 

parametrů souvisejících především s velikostí železniční plochy a v druhé řadě pak s jeho vytížeností. 

 
Tab. 10 – Počet kolejí typické železniční plochy 

Údaje (indikující velikost železniční plochy) odpovídají tomu, že 74 % zkoumaných nádraží stojí v sídlech 

o velikosti pod 10.000 obyvatel. Zajímavá je především mediánová hodnota 5 kolejí, což potvrzuje 

předpoklad předimenzovanosti železniční sítě (vycházející z historických potřeb pro provoz dráhy, které 

byly podstatně vyšší, než jsou na dnešní moderní dráze s významně efektivnějším řízením provozu a 

rychlejším odbavováním). Pět kolejí je pro malé nádraží (v sídle pod 10.000 obyvatel) v mnoha případech 

zbytečně vysoké číslo (i pokud započítáme koleje nutné pro manipulaci s vlaky či rezervní kolej).  

 
Tab. 11 – Počet slepých kolejí typické železniční plochy 

Zajímavým údajem je relativně vysoký mediánový počet slepých kolejí – toto jsou koleje, jejichž využití 

je nejdiskutabilnější a jdou s větší pravděpodobností uvolnit bez zásadní újmy na provozu dráhy.  

 
Tab. 12 – Počet budov typické železniční plochy 

Je vidět, že nejobvyklejší nádraží odpovídá profilu malého nádraží v relativně malém sídle (pod 10.000 

obyvatel), tzn. 1 výpravní budova (zpravidla ten největší a nejreprezentativnější objekt nádraží) a 2 

doprovodné menší stavby (především sklady, někdy také bydlení drážního personálu). 

 
Tab. 13 – Počet nastupujících typické železniční plochy 

I zde je nutné mít na paměti fakt, že 74 % zkoumaných nádraží stojí v sídlech o velikosti pod 10.000 

obyvatel. V průměrném, ale i mediánovém počtu je pak zřetelné, že vytíženost nádraží během dne není 

příliš vysoká, nicméně také není zcela zanedbatelná (leč poměrně přesvědčivě dokládá, že problém 

rentability provozu dráhy nelze ignorovat).  

Při zkoumání množství obyvatel daného sídla, kteří využívají každodenně dráhu (s tou poznámkou, že ne 

všichni nastupující musí být nutně obyvatele sídla, ale např. dojíždějící do práce) vychází, že železnici 

průměrně využívá každý den cca 11,21 % obyvatel daného sídla. Mediánově pak pouhá 4 %, což ukazuje 

na to, že pro mnoho sídel je železnice relativně nevýznamným způsobem dopravy. Zajímavostí je, že 

nejvyšší procento využití ve zkoumaném vzorku je 669 % (!) ve Starkoči s 132 obyvateli, což lze vysvětlit 

přítomností několika velkých montážních a skladovacích hal poblíž (což je dobrý příklad právě onoho 

výše zmíněného faktu, že nastupující nemusí nutně být obyvatelé daného sídla). Nejnižší je pak 0 % (např. 

Petrohrad, Louny předměstí nebo Kaštice). Ve 34 sídlech je počet nastupujících nižší než 10 denně 

(neboli jsou prakticky kompletně nevyužité, minimálně pro osobní dopravu). Ve 169 sídlech (cca 24 % 

zkoumaného vzorku, neboli celé čtvrtině) je počet nastupujících nižší než 50 denně, což indikuje velmi 

nízkou intenzitu využití daných nádraží.  

počet kolejí průměr 7,93

medián 5,00

modus 4,00

počet slepých kolejí průměr 5,31

medián 3,00

modus 1,00

počet budov průměr 5,05

medián 3,00

modus 2,00

počet nastupujících průměr 178,62

medián 87,00

modus bezpředmětný
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Vzájemné vztahy mezi parametry 

Vztah mezi krajem a hodnocením potenciálu železničních ploch 

Tab. 14 – Vztah mezi krajem a hodnocením potenciálu železničních ploch 

V levé části tabulky jsou absolutní četnosti (počtů s daným hodnocením potenciálu v rámci kraje), v pravé 

je procentuální vyhodnocení rozložení hodnocení potenciálu v rámci jednotlivých krajů. Barevnou škálou 

jsou vyznačeny nadprůměrné (zeleně) a podprůměrné (červeně) hodnoty (porovnání probíhá ve směru 

šipky) – spodní tabulky obsahují stejná data, ale rozdílný směr porovnání. 

Absolutní četnosti nelze využít pro porovnání krajů mezi sebou (protože počty železničních ploch mezi 

nimi se zásadně liší), přináší nicméně užitečnou informace o tom, v jakých krajích se nachází největší 

počty nevyužitých železničních ploch s vysokým potenciálem – jsou to Jihomoravský, Středočeský, 

Moravskoslezský, Ústecký a Jihočeský kraj a Hl. m. Praha. V méně než polovině krajů se tak nachází 

dvě třetiny železničních ploch s potenciálem revitalizace. Za povšimnutí stojí, že toto rozložení vcelku 

očekávatelně kopíruje hlavní (i historické) železniční tahy přes ČR. U všech krajů s výjimkou Hl. m. Prahy 

platí, že největší podíl tvoří nevyužívané železniční plochy bez potenciálu revitalizace (hodnocení C) – Hl. 

m. Praha je tak jediným krajem, kde má naopak většina železničních ploch potenciál revitalizace, což je

očekávatelné s přihlédnutím ke specifické roli hlavního města a mimo jiné jeho finančních možnostem a

rozvojovými tendencemi.

A B C užívané A B C užívané

Hl. m. Praha 10 13 8 3 29% 38% 24% 9%

Středočeský 10 38 79 7 7% 28% 59% 5%

Jihočeský 8 19 22 0 16% 39% 45% 0%

Plzeňský 3 13 31 1 6% 27% 65% 2%

Karlovarský 1 8 11 2 5% 36% 50% 9%

Ústecký 9 22 40 5 12% 29% 53% 7%

Liberecký 5 6 24 1 14% 17% 67% 3%

Královéhradecký 5 14 30 6 9% 25% 55% 11%

Pardubický 5 15 18 2 13% 38% 45% 5%

Vysočina 3 8 27 0 8% 21% 71% 0%

Jihomoravský 11 15 32 2 18% 25% 53% 3%

Olomoucký 5 10 34 3 10% 19% 65% 6%

Moravskoslezský 9 14 19 3 20% 31% 42% 7%

Zlínský 3 6 11 3 13% 26% 48% 13%

kontrolní suma 87 201 386 38

A B C užívané

Hl. m. Praha 10 13 8 3

Středočeský 10 38 79 7

Jihočeský 8 19 22 0

Plzeňský 3 13 31 1

Karlovarský 1 8 11 2

Ústecký 9 22 40 5

Liberecký 5 6 24 1

Královéhradecký 5 14 30 6

Pardubický 5 15 18 2

Vysočina 3 8 27 0

Jihomoravský 11 15 32 2

Olomoucký 5 10 34 3

Moravskoslezský 9 14 19 3

Zlínský 3 6 11 3

kontrolní suma 87 201 386 38
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Procentuální vyhodnocení umožňuje porovnání krajů mezi sebou a je z něj zřejmé, že nejlepších výsledků 

(ve smyslu nejvyšší zastoupení železničních ploch s vysokým potenciálem) dosahuje Hl. m. Praha 

následovaná Jihočeským, Pardubickým a Moravskoslezským krajem. Prvenství Hl. m. Prahy není díky 

specifické roli hlavního města překvapivé. Vysoké umístění Moravskoslezského kraje pak nelze vysvětlit 

pouze přítomností Ostravy (pouze dvě plochy s hodnocením A a B), stejně jako nehrají zásadní roli 

Pardubice a České Budějovice. Toto ukazuje, že plochy s vysokým potenciálem revitalizace se nachází 

v rámci těchto krajů mimo jejich největší města. Obzvláště nízký počet ploch s potenciálem revitalizace lze 

pak vysledovat v Olomouckém a Královohradeckém kraji a na Vysočině.  

 

Vztah mezi velikostí sídla a hodnocením potenciálu železničních ploch 

 

 

 

 

Tab. 15 – Vztah mezi velikostí sídla a hodnocením potenciálu železničních ploch 

 

V levé části tabulky jsou absolutní četnosti (počtů železničních ploch s daným hodnocením potenciálu 

v sídle dané velikosti), v pravé je procentuální vyhodnocení rozložení hodnocení potenciálu v rámci sídel 

jednotlivých velikostí. Barevnou škálou jsou vyznačeny nadprůměrné (zeleně) a podprůměrné (červeně) 

hodnoty (porovnání probíhá ve směru šipky) – spodní tabulky obsahují stejná data, ale rozdílný směr 

porovnání. 

I zde platí, že absolutní četnosti nelze využít pro porovnání jednotlivých velikostí sídel mezi sebou (díky 

rozdílnému počtu sídel). Zajímavým zjištěním je, že nejvyšší počet nádraží s vysokým potenciálem 

revitalizace (hodnocení A) se nachází v nejmenších sídlech o velikosti pod 1000 obyvatel. Drtivá 

většina železničních ploch s hodnocením A (78 %) se nachází v sídlech do 50000 obyvatel. Obdobně se 

většina železničních ploch s hodnocením B (76 %) nachází v sídlech o velikosti 1001-50000. To je logicky 

silně ovlivněno obecně velmi vysokým počtem železničních ploch v menších sídlech.  

U procentuálního vyhodnocení (a porovnání absolutních četností ve vodorovném směru) lze vysledovat 

očekávatelnou zřejmou závislost (která bude detailněji zkoumána dále v sekci korelace) mezi velikostí 

sídla a hodnocením potenciálu – s velikostí sídla roste podíl železničních ploch s vysokým potenciálem A. 

U hodnocení B není růst lineární, k vrcholu dochází u sídel velikosti 10001-50000, z něj na obě strany 

velikosti dochází k úbytku. Důležitým zjištěním je, že u sídel o velikosti nad 10001 obyvatel je 

zpravidla 60-72 procentní pravděpodobnost, že jejich železničních plochy budou mít vysoký 

revitalizační potenciál.  

A B C užívané A B C užívané

1-1000 25 32 110 10 14% 18% 62% 6%

1001-10000 22 84 233 11 6% 24% 67% 3%

10001-50000 21 70 33 9 16% 53% 25% 7%

50001-100000 8 8 5 1 36% 36% 23% 5%

100000+ 11 7 5 7 37% 23% 17% 23%

kontrolní suma 87 201 386 38

A B C užívané

1-1000 25 32 110 10

1001-10000 22 84 233 11

10001-50000 21 70 33 9

50001-100000 8 8 5 1

100000+ 11 7 5 7

kontrolní suma 87 201 386 38
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Vztah mezi pozicí a hodnocením potenciálu železničních ploch 

 

 

 

 

Tab. 16 – Vztah mezi pozicí a hodnocením potenciálu železničních ploch 

V levé části tabulky jsou absolutní četnosti (počtů železničních ploch s daným hodnocením potenciálu 

v rámci pozice), v pravé je procentuální vyhodnocení rozložení hodnocení potenciálu v rámci jednotlivých 

pozic v sídle. Barevnou škálou jsou vyznačeny nadprůměrné (zeleně) a podprůměrné (červeně) hodnoty 

(porovnání probíhá ve směru šipky) – spodní tabulky obsahují stejná data, ale rozdílný směr porovnání. 

Počty železničních ploch v rámci pozic v sídle jsou rozloženy o něco rovnoměrněji, nicméně i zde jsou 

velké výchylky (malý počet železničních ploch v pozici okrajová čtvrťová, vnitřní a do jisté míry i vnější), 

které znemožňují smysluplné porovnání v rámci absolutních četností. Je ale možné vysledovat, že nejvyšší 

počet nádraží s vysokým potenciálem revitalizace je v centrálních pozicích v rámci sídla či čtvrti – 

to je dle nastavení parametru hodnocení potenciálu zcela očekávatelné. Za povšimnutí stojí, že v pozici 

vnější nemá drtivá většina nevyužívaných železničních ploch revitalizační potenciál (pouze dvě hodnocení 

B ze vzorku 80 nádraží) – to zcela odpovídá předpokladu, protože krom velmi specifických případů 

(souvisejících s turismem či blízkostí většího skladovacího nebo výrobního areálu) nelze v této pozici 

obhájit investici do prakticky jakéhokoliv záměru.  

V rámci procentuálního vyhodnocení je zřejmá přímá závislost mezi pozicí v rámci sídla a hodnocením 

potenciálu – u ploch s hodnocením A platí, že čím centrálnější pozice, tím vyšší revitalizační potenciál 

(znovu, zcela očekávatelné s přihlédnutím k nastavení parametru hodnocení potenciálu). U ploch 

s hodnocením B je situace jemně složitější, v zásadě ale obdobná. I zde platí, že centrálnější pozice zvyšují 

potenciál (obecně jakákoliv pozice od vnitřní blíže k centru – mají prakticky totožné zastoupení). Z této 

logiky vybočuje pozice okrajová čtvrťová (zřetelně u hodnocení B, jemně ale i hodnocení A), u které 

dochází ke skokovému zvýšení procenta zastoupení v rámci pozice. Tuto odchylku lze snadno vysvětlit 

velmi malým vzorkem (dohromady 14 železničních ploch pro tuto pozici), který způsobuje vysoké 

procentuální výkyvy sám o sobě, a také tím, že tato pozice je oproti pozici okrajové a vnější do jisté míry 

specifická právě tím, že u ní lze vysledovat jistý zárodek možnosti vytvoření spojnice mezi starým sídlem a 

nově vznikající (či již vzniklou) novou částí s jistým odstupem od stávajícího sídla. Tato možnost 

urbanistické spojnice pak zvyšuje hodnocení potenciálu, protože nádraží by právě pro tyto účely mohlo 

hrát užitečnou roli. 

 

A B C užívané A B C užívané

centrální sídelní 47 72 69 20 23% 35% 33% 10%

centrální čtvrťová 31 77 86 8 15% 38% 43% 4%

vnitřní 6 19 26 2 11% 36% 49% 4%

okrajová 2 25 121 2 1% 17% 81% 1%

okrajová čtvrťová 1 6 6 1 7% 43% 43% 7%

vnější 0 2 78 5 0% 2% 92% 6%

kontrolní suma 87 201 386 38

A B C užívané

centrální sídelní 47 72 69 20

centrální čtvrťová 31 77 86 8

vnitřní 6 19 26 2

okrajová 2 25 121 2

okrajová čtvrťová 1 6 6 1

vnější 0 2 78 5

kontrolní suma 87 201 386 38
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Vztah mezi kategorizací dle UIC a hodnocením potenciálu železničních ploch 

 

Tab. 17 – Vztah mezi kategorizací dle UIC a hodnocením potenciálu železničních ploch 

Tabulka ukazuje procentuální vyhodnocení rozložení hodnocení potenciálu (vodorovně) v rámci 

jednotlivých kategorií UIC (svisle). Barevnou škálou jsou vyznačeny nadprůměrné (zeleně) a 

podprůměrné (červeně) hodnoty (porovnání probíhá ve směru šipky) – spodní tabulky obsahují stejná 

data, ale rozdílný směr porovnání. 

Kategorizace UIC je výpočtová hodnota, hodnocení potenciálu má kvalitativní charakter (jedná se tedy o 

hodnocení do jisté míry subjektivní). Z tabulky je zřejmý silný vztah mezi těmito hodnotami, který lze 

považovat za jisté potvrzení správnosti nastavení a uplatnění hodnocení potenciálu (minimálně ho 

očividně nevyvrací). Zajímavostí je, že hodnocení jsou proti sobě v zásadě posunuta o jeden stupeň (neboli 

hodnocení A odpovídá nejvíce kategorie B, hodnocení B kategorie C a hodnocení C kategorie D a E).  

Vztah mezi pozicí železničních ploch a velikostí sídla 

 

Tab. 18 – Vztah mezi pozicí železničních ploch a velikostí sídla 

A B C užívané

A 0% 0% 0% 100%

B 43% 29% 7% 21%

C 22% 52% 22% 4%

D 11% 28% 57% 4%

E 5% 14% 73% 7%

A B C užívané

A 0% 0% 0% 100%

B 43% 29% 7% 21%

C 22% 52% 22% 4%

D 11% 28% 57% 4%

E 5% 14% 73% 7%

1-1000

1001-

10000

10001-

50000

50001-

100000

100000

+ 1-1000

1001-

10000

10001-

50000

50001-

100000

100000

+

centrální sídelní 64 94 37 7 6 31% 45% 18% 3% 3%

centrální čtvrťová 32 102 43 12 13 16% 50% 21% 6% 6%

vnitřní 2 25 18 2 6 4% 47% 34% 4% 11%

okrajová 27 85 32 1 5 18% 57% 21% 1% 3%

okrajová čtvrťová 3 9 2 0 0 21% 64% 14% 0% 0%

vnější 49 35 1 0 0 58% 41% 1% 0% 0%

kontrolní suma 712

1-1000

1001-

10000

10001-

50000

50001-

100000

100000

+

centrální sídelní 64 94 37 7 6

centrální čtvrťová 32 102 43 12 13

vnitřní 2 25 18 2 6

okrajová 27 85 32 1 5

okrajová čtvrťová 3 9 2 0 0

vnější 49 35 1 0 0

kontrolní suma 712
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V levé části tabulky jsou absolutní četnosti (počtů železničních ploch v dané pozici v rámci velikosti sídla), 

v pravé je procentuální vyhodnocení rozložení zastoupení pozic v rámci jednotlivých velikostí sídla. 

Barevnou škálou jsou vyznačeny nadprůměrné (zeleně) a podprůměrné (červeně) hodnoty (porovnání 

probíhá ve směru šipky) – spodní tabulky obsahují stejná data, ale rozdílný směr porovnání. 

U absolutních četností je zřejmá již zmíněná převaha centrálních pozic železničních ploch v rámci sídel. 

Také stojí za povšimnutí fakt, že vnější pozice (železničních ploch v rámci sídla) se vyskytuje prakticky 

pouze u sídel pod 10000 obyvatel – u ostatních s největší pravděpodobností došlo i v případě založení 

nového nádraží v této pozici k postupnému růstu sídla, které pozici nádraží postupně posunulo do 

intravilánu. Vodorovné porovnání absolutních četností nemá příliš význam, protože je silně ovlivněné 

nerovnoměrně rozloženým vzorkem železničních ploch, kde se jich velké množství nachází právě v sídlech 

o velikosti 1001-10000.

U procentualn  vyhodnocenı́ je možné vysledovat zřetelnou závislost, kdy se s rostoucím počtem 

obyvatel zvyšuje procento železničních ploch v centrálnějších pozicích – tato zavislost je ale narušena 

u velikostı́ kategorie sı́del 100000+,  kdy je největšı́ podı́l železnicňı́ch ploch v pozici vnitřnı́. To lze 

vysvětlit tı́m, že u takto rozsáhlých sı́del je nádražı́ typicky v ce, prakticky vždy se nachaz  v intravilanu 

sídla a těch v centrálních pozicích je z logiky uspořádání většiny sídel relativně minimum.  

Tabulku je možné pro větší přehlednost zjednodušit: 

 

Tab. 19 – Vztah mezi pozicí železničních ploch a velikostí sídla, zjednodušená verze 

Intravilán = centrální sídelní, centrální čtvrťová, vnitřní,  

na hranici = okrajová, okrajová čtvrťová, 

extravilán = vnější.  

Tato tabulka pouze jednoznačněji zpřehledňuje výše získané poznatky – většina železničních ploch se 

nachází v intravilánu sídla a s rostoucí velikostí sídla roste podíl železničních ploch v centrálních pozicích. 

1-1000

1001-

10000

10001-

50000

50001-

100000

100000

+ 1-1000

1001-

10000

10001-

50000

50001-

100000

100000

+

intravilán 98 221 98 21 25 21% 48% 21% 5% 5%

na hranici 30 94 34 1 5 18% 57% 21% 1% 3%

extravilán 49 35 1 0 0 58% 41% 1% 0% 0%

kontrolní suma 712

1-1000

1001-

10000

10001-

50000

50001-

100000

100000

+

intravilán 98 221 98 21 25

na hranici 30 94 34 1 5

extravilán 49 35 1 0 0

kontrolní suma 712
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Vztah mezi počtem kolejí a hodnocením potenciálu železničních ploch 

Tab. 20 – Vztah mezi počtem kolejí a hodnocením potenciálu železničních ploch 

Velmi důležitá informace indikující velikost nevyužívané železniční plochy. Je zřejmé (a očekávatelné), že 

s růstem počtu kolejí (neboli velikosti plochy) roste také revitalizační potenciál – např. z toho důvodu, že 

větší plocha nabízí vícero možností nového užití. Zásadní je zjištění, že nevyužívané železniční plochy 

typu A (s velkým revitalizačním potenciálem) mají průměrně cca 13 kolejí a mediánově 9 (neboli se 

jedná o velká nádraží). Železniční plochy typu B pak mají průměrně cca 11 kolejí a mediánově 7, což 

jsou středně velká až velká nádraží – typické nádraží ve zkoumaném vzorku má průměrně cca 8 kolejí a 

mediánově 5. Tato informace indikuje, že nádraží s potenciálem revitalizace jsou plošně rozsáhlá a tudíž 

jsou s vysokou pravděpodobností plošně rozsáhlé i nevyužívané plochy v rámci nich, což představuje 

velký revitalizační kapitál pro jednotlivá sídla.  

Vztah mezi počtem slepých kolejí a hodnocením potenciálu železničních ploch 

Tab. 21 – Vztah mezi počtem slepých kolejí a hodnocením potenciálu železničních ploch 

I zde je možné vysledovat obdobný očekávatelný vztah, kdy nádraží s větším revitalizačním potenciálem 

mají více slepých kolejí – pro typ A se jedná průměrně o cca 10 kolejí a mediánově 5, pro typ B pak 

průměrně o cca 7 kolejí a mediánově 3, což je citelně více (v případě typu A téměř dvojnásobně) v 

porovnání s typickým nádražím ve zkoumaném vzorku s průměrným počtem kolejí 5 a mediánovým 3. 

Slepé koleje jsou obecně méně využívané, a tudíž mají větší revitalizační potenciál, představují tak v těchto 

velikostech opravdu významný revitalizační kapitál pro sídla.  

Vztah mezi počtem budov a hodnocením potenciálu železničních ploch 

Tab. 22 – Vztah mezi počtem budov a hodnocením potenciál železničních ploch 

Zde znovu platí obdobný vztah mezi počtem budov/velikostí nádraží a revitalizačním potenciálem, 

s počtem budov zřetelně roste. V porovnání s typickým nádražím v rámci zkoumaného vzorku 

s průměrným počtem budov 5 a mediánovým 3 jsou nádraží typu A a B zřetelně rozsáhlejší, typ A 

v průměru dokonce dvojnásobně. Zajímavým porovnáním je mediánový počet budov, který není 

významně odlišný mezi nádražími A a B a typickým nádražím (4 a 3). To znamená, že především ve 

skupině nádraží typu A se vyskytují velmi rozlehlá nádraží s velkým počtem budov (což by vysvětlilo 

zásadně větší průměr počtu budov, ale obdobný medián). 

hodnocení potenciálu A B C

počet kolejí průměr 12,92 10,71 5,59

medián 9,00 7,00 5,00

modus 4,00 4,00 4,00

hodnocení potenciálu A B C

počet slepých kolejí průměr 9,62 6,77 3,28

medián 5,00 3,00 2,00

modus 1,00 1,00 1,00

hodnocení potenciálu A B C

počet budov průměr 9,80 6,86 3,09

medián 4,00 4,00 2,00

modus 4,00 2,00 2,00
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Vztah mezi počtem nastupujících a hodnocením potenciálu železničních ploch 

  
Tab. 23 – Vztah mezi počtem nastupujících a hodnocením potenciálu železničních ploch 

Zajímavostí je zjištění, že průměrný i mediánový počet nastupujících mezi nádražími A a B jemně vzroste 

u B. To lze vysvětlit např. tím, že parametr počtu nastupujících měl relativně menší váhu při hodnocení 

potenciálu jednotlivých nádraží, navíc nelze tvrdit, že vyšší či nižší počet cestujících jednoznačně zvyšuje 

či snižuje revitalizační potenciál nádraží. Počet cestujících je solidní indikátor intenzity využití nádraží (ve 

vztahu k velikosti nádraží a velikosti sídla), nicméně není všeobjímající. Významnější je informace, že 

počet nastupujících je v rámci nádraží typu C (prakticky bez revitalizačního potenciálu) zásadně nižší než 

u nádraží typu A a B a také zřetelně nižší než u typického nádraží ve zkoumaném vzorku, kde průměrný 

počet nastupujících každý den je cca 178 (pro nádraží C cca 130) a mediánový 87 (pro nádraží C 68). 

Velmi malý počet nastupujících obecně indikuje malé sídlo, což indikuje menší ekonomický potenciál a 

v neposlední řadě také menší počet lidí, kteří každý den projdou nádražím (protože pokud je jich 

dostatečně velký počet, mohou mít pro novou funkci po revitalizaci význam pouze oni i v případě méně 

výhodné polohy nádraží).   

 

Korelace mezi parametry 

V této části proběhne nejdříve formulace pracovních hypotéz vycházejících z poznatků z vyhledávací 

studie a následně dojde k jejich ověření. Jak je zvykem ve statistickém vyhodnocení, hypotézy budou 

nulové. Většina zkoumaných korelací se bude vztahovat k hodnocení potenciálu, což je multifaktorový 

parametr nastavený v rámci této práce. Díky těmto výpočtům lze vypozorovat, jak velkou roli hrají ostatní 

parametry při subjektivním odborném hodnocení potenciálu nevyužitých železničních ploch, které 

parametry jsou pro hodnocení revitalizačního potenciálu významnější a které prakticky zanedbatelné. Pro 

zajímavost bude také ověřena korelace mezi velikostí sídla a pozicí železniční plochy v rámci sídla. 

Pro vyhodnocení korelace mezi parametry byl využit Pearsonův korelační koeficient (65). Jak je ve 

statistice obvyklé, úroveň spolehlivosti byla stanovena na 95 % a výběrová chyba na 5 %. (66) Kvantil 

standardizovaného normálního rozdělení z byl stanoven z tabulek pro 95 procentní interval spolehlivosti 

na hodnotu 1,96. Ostatní uvedené veličiny w, h*,d*, h, d jsou výpočtové (65). Pro vyhodnocení korelace 

obecně platí, že koeficienty blízké ±1 se označují jako perfektní korelace – zvýšení (zlepšení) jedné 

hodnoty zvýší (zlepší) druhou hodnotu či ji obdobně zhorší, pokud je koeficient záporný. Koeficient mezi 

±0,5 a ±1 značí silnou korelaci. Koeficient mezi ±0,3 a ±0,49 značí střední korelaci. Koeficient pod ±0,29 

značí slabou korelaci. Nulový koeficient pak značí neexistující korelaci. (67) Výsledky budou formulovány 

ve formátu: „95 procentní interval spolehlivosti pro výběrový korelační koeficient vztahu je (x;y).“, to 

znamená, že výsledný koeficient se bude s 95 procentní pravděpodobností pohybovat v tomto rozmezí. 

  

hodnocení potenciálu A B C

počet nastupujících průměr 265,86 272,19 129,82

medián 147,00 181,00 68,00

bezpředmětný
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Korelace hodnocení potenciálu železničních ploch a kraje 

Nulová hypotéza: Neexistuje vztah mezi hodnocením potenciálu nevyužívané železniční plochy a tím, 

v jakém kraji se nevyužívaná železniční plocha nachází. 

95 procentní interval spolehlivosti pro výběrový korelační koeficient vztahu je (-0,07;0,08). 

Výsledek ukazuje na nevýznamnou korelaci, je téměř neexistující a může být prakticky ignorována. 

Nulová hypotéza byla potvrzena.  

Korelace hodnocení potenciálu železničních ploch a velikosti sídla 

Nulová hypotéza: Neexistuje vztah mezi hodnocením potenciálu nevyužívané železniční plochy a tím, v jak 

velkém sídle se nevyužívaná železniční plocha nachází. 

95 procentní interval spolehlivosti pro výběrový korelační koeficient vztahu je 0,22;0,35). 

Výsledek ukazuje na střední až slabou korelaci (čím větší sídlo, tím lepší hodnocení potenciálu). 

Nulová hypotéza byla vyvrácena, vztah existuje. 

Korelace hodnocení potenciálu železničních ploch a pozice 

Nulová hypotéza: Neexistuje vztah mezi hodnocením potenciálu nevyužívané železniční plochy a tím, 

v jakém pozici v rámci sídla se nevyužívaná železniční plocha nachází. 

95 procentní interval spolehlivosti pro výběrový korelační koeficient vztahu je (0,38;0,5). 

Výsledek ukazuje na střední korelaci (čím centrálnější pozice, tím lepší hodnocení potenciálu). 

Nulová hypotéza byla vyvrácena, vztah existuje. 

712 četnost n

0,01 Pearsonův korelační koeficient

0,01 náhodná veličina w

0,08 h*   horní hodnota

-0,07 d*   dolní hodnota

1,96 z 

0,08 h      horní hodnota

-0,07 d      dolní hodnota

712 četnost n

0,29 Pearsonův korelační koeficient

0,30 náhodná veličina w

0,37 h*   horní hodnota

0,22 d*   dolní hodnota

1,96 z 

0,35 h      horní hodnota

0,22 d      dolní hodnota

712 četnost n

0,44 Pearsonův korelační koeficient

0,47 náhodná veličina w

0,55 h*   horní hodnota

0,40 d*   dolní hodnota

1,96 z 

0,50 h      horní hodnota

0,38 d      dolní hodnota
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Korelace hodnocení potenciálu železničních ploch a počtu kolejí 

Nulová hypotéza: Neexistuje vztah mezi hodnocením potenciálu nevyužívané železniční plochy a tím, kolik 

se nachází kolejí v nevyužívané železniční ploše. 

 

95 procentní interval spolehlivosti pro výběrový korelační koeficient vztahu je 0,23;0,36). 

Výsledek ukazuje na střední až slabou korelaci (čím větší počet kolejí, tím lepší hodnocení potenciálu). 

Nulová hypotéza byla vyvrácena, vztah existuje. 

 

Korelace hodnocení potenciálu železničních ploch a počtu slepých kolejí 

Nulová hypotéza: Neexistuje vztah mezi hodnocením potenciálu nevyužívané železniční plochy a tím, kolik 

se nachází slepých kolejí v nevyužívané železniční ploše. 

 

95 procentní interval spolehlivosti pro výběrový korelační koeficient vztahu je 0,25;0,38). 

Výsledek ukazuje na střední až slabou korelaci (čím větší počet slepých kolejí, tím lepší hodnocení 

potenciálu). 

Nulová hypotéza byla vyvrácena, vztah existuje. 

 

Korelace hodnocení potenciálu železničních ploch a počtu budov 

Nulová hypotéza: Neexistuje vztah mezi hodnocením potenciálu nevyužívané železniční plochy a tím, kolik 

se nachází budov na nevyužívané železniční ploše. 

 

95 procentní interval spolehlivosti pro výběrový korelační koeficient vztahu je (0,29;0,42). 

Výsledek ukazuje na střední korelaci (čím větší počet budov, tím lepší hodnocení potenciálu). 

Nulová hypotéza byla vyvrácena, vztah existuje. 

712 četnost n

0,29 Pearsonův korelační koeficient

0,30 náhodná veličina w

0,38 h*   horní hodnota

0,23 d*   dolní hodnota

1,96 z 

0,36 h      horní hodnota

0,23 d      dolní hodnota

712 četnost n

0,31 Pearsonův korelační koeficient

0,33 náhodná veličina w

0,40 h*   horní hodnota

0,25 d*   dolní hodnota

1,96 z 

0,38 h      horní hodnota

0,25 d      dolní hodnota

712 četnost n

0,36 Pearsonův korelační koeficient

0,37 náhodná veličina w

0,45 h*   horní hodnota

0,30 d*   dolní hodnota

1,96 z 

0,42 h      horní hodnota

0,29 d      dolní hodnota
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Korelace hodnocení potenciálu železničních ploch a počtu nastupujících 

Nulová hypotéza: Neexistuje vztah mezi hodnocením potenciálu nevyužívané železniční plochy a tím, kolik 

cestujících nastoupí průměrně denně do vlaku na nevyužívané železniční ploše. 

95 procentní interval spolehlivosti pro výběrový korelační koeficient vztahu je (0,22;0,35). 

Výsledek ukazuje na slabou korelaci (čím více cestujících denně nastoupí do vlaku na nevyužívané 

železniční ploše, tím lepší hodnocení potenciálu). 

Nulová hypotéza byla vyvrácena, vztah existuje. 

Korelace hodnocení potenciálu železničních ploch a kategorizace dle UIC 

Nulová hypotéza: Neexistuje vztah mezi hodnocením potenciálu nevyužívané železniční plochy a tím, do 

jaké kategorie dle UIC byla nevyužívaná železniční plocha zařazena. 

95 procentní interval spolehlivosti pro výběrový korelační koeficient vztahu je (0,33;0,46). 

Výsledek ukazuje na střední korelaci (čím vyšší kategorie dle UIC, tím lepší hodnocení potenciálu). 

Nulová hypotéza byla vyvrácena, vztah existuje. 

Korelace počtu obyvatel a pozice 

Nulová hypotéza: Neexistuje vztah mezi počtem obyvatel v sídle a tím, v jaké pozici se v rámci sídla 

nachází železniční plocha. 

95 procentní interval spolehlivosti pro výběrový korelační koeficient vztahu je (0,00;0,15). 

Výsledek ukazuje na malou a poměrně nevýznamnou korelaci. 

Nulová hypotéza byla do jisté míry potvrzena.  

712 četnost n

0,29 Pearsonův korelační koeficient

0,30 náhodná veličina w

0,37 h*   horní hodnota

0,22 d*   dolní hodnota

1,96 z 

0,35 h      horní hodnota

0,22 d      dolní hodnota

712 četnost n

0,40 Pearsonův korelační koeficient

0,42 náhodná veličina w

0,49 h*   horní hodnota

0,34 d*   dolní hodnota

1,96 z 

0,46 h      horní hodnota

0,33 d      dolní hodnota

712 četnost n

0,07 Pearsonův korelační koeficient

0,07 náhodná veličina w

0,15 h*   horní hodnota

0,00 d*   dolní hodnota

1,96 z 

0,15 h      horní hodnota

0,00 d      dolní hodnota
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Vyhodnocení korelací 

Výsledky potvrdily očekávání vycházející z nastavení parametru hodnocení potenciálu – většina ostatních 

parametrů hodnocení revitalizačního potenciálu opravdu ovlivňuje. Ukázalo se, že nejvýznamněji 

hodnocení potenciálu železničních ploch ovlivňuje pozice nevyužívané železniční plochy v rámci sídla 

(což se jeví jako logické) a dále také počet budov. Vysvětlením je pak fakt, že volné či uvolnitelné budovy 

(což lze u vysokého počtu budov obecně očekávat) jsou ze své podstaty tou relativně nejjednodušší cestou 

k revitalizaci – koleje umožňují uvolnit území, ale existující budovy jsou pochopitelně v mnoha případech 

cennější a minimálně okamžitě využitelnější pro nové účely. Důležitým poznatkem je fakt, že žádný 

parametr se neprokázal jako zásadní faktor, který by do hodnocení potenciálu železničních ploch 

dramaticky zasahoval. Hodnocení potenciálu se tak prokázalo jako opravdu multifaktorové a je tudíž 

nutné sledovat všechny ostatní nastavené parametry (s výjimkou kraje, který do hodnocení potenciálu 

nezasahuje, je nicméně zajímavý z obecně informativních důvodů).  

Typické nádraží dle hodnocení potenciálu 
Byly využity tabulkové údaje o absolutních četnostech a mediánová data (týkající se velikosti plochy). 

Typické nádraží s hodnocením potenciálu A 

Nachází se v Jihomoravském kraji v sídle o velikosti 1-1000 obyvatel na pozici centrální sídelní. Obsahuje 

9 kolejí, 5 slepých kolejí a 4 budovy. Typicky v něm denně nastoupí do vlaku 147 cestujících. Dle 

kategorizace UIC odpovídá skupině B. 

Nejvíce tomuto profilu odpovídají nádraží Skalice nad Svitavou nebo Křenovice horní nádraží. 

Obr. 37 – Typické nádraží potenciálu A – Skalice nad Svitavou 
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Typické nádraží s hodnocením potenciálu B 

Nachází se ve Středočeském kraji v sídle o velikosti 1001-10000 obyvatel na pozici centrální čtvrťová. 

Obsahuje 7 kolejí, 3 slepé koleje a 4 budovy. Typicky v něm denně nastoupí do vlaku 181 cestujících. Dle 

kategorizace UIC odpovídá skupině C. 

Nejvíce tomuto profilu odpovídají nádraží Velim nebo Hořovice. 

Obr. 38 – Typické nádraží potenciálu B - Hořovice 
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Typické nádraží s hodnocením potenciálu C 

Nachází se ve Středočeském kraji v sídle o velikosti 1001-10000 obyvatel na okrajové pozici. Obsahuje 5 

kolejí, 2 slepé koleje a 2 budovy. Typicky v něm denně nastoupí do vlaku 68 cestujících. Dle kategorizace 

UIC odpovídá skupině E. 

Nejvíce tomuto profilu odpovídají nádraží Dolní Beřkovice, Lochovice nebo Votice. 

Obr. 39 – Typické nádraží potenciálu C – Dolní Beřkovice 

Závěry vyhledávací studie 
Ve zkoumaném vzorku 712 nádraží je největší množství nádraží ve Středočeském kraji. Nejmenší hustotu 

železniční sítě naopak lze pozorovat ve Zlínském či Karlovarském kraji. Celkem 74 % zkoumaných nádraží stojí 

v sídlech o velikosti pod 10.000 obyvatel. Nadpoloviční většina (57 %) nádraží se nachází v centrálních pozicích 

v rámci sídla a celých 65 %, neboli cca dvě třetiny všech nádraží se dnes nachází v intravilánu sídel. To 

prokazuje předpoklad významné polohy velkého množství železničních ploch. Pouhých 12 % nádraží se nachází 

v poloze vnější, v extravilánu. U celých 40 % nádraží (minimálně 288 nádraží) je možné identifikovat 

revitalizační potenciál, 87 nádraží má vysoký potenciál A a 201 nádraží vykazuje potenciál B. Zajímavostí je, že 

nejvyšší počet nádraží s vysokým potenciálem revitalizace (hodnocení A) se nachází v nejmenších sídlech o 

velikosti pod 1000 obyvatel. Nicméně platí, že u sídel o velikosti nad 10.001 obyvatel je zpravidla 60-72 

procentní pravděpodobnost, že jejich železničních plochy budou mít vysoký revitalizační potenciál. 

Nevyužívané železniční plochy typu A (s velkým revitalizačním potenciálem) mají průměrně cca 13 kolejí a 

mediánově 9, průměrně 10 slepých kolejí a mediánově 5, průměrně 9 budov, mediánově 4 (neboli se jedná o 

velká nádraží).  Železniční plochy typu B pak mají průměrně cca 11 kolejí a mediánově 7, 7 slepých kolejí a 

mediánově 3, průměrně 7 budov, mediánově 4, což jsou středně velká až velká nádraží. Typické nádraží ve 

zkoumaném vzorku má průměrně cca 8 kolejí a mediánově 5, průměrně 5 slepých kolejí a mediánově 3, 

průměrně 5 budov, mediánově 3. Tato informace indikuje, že nádraží s potenciálem revitalizace jsou plošně 

rozsáhlá a tudíž jsou s vysokou pravděpodobností plošně rozsáhlé i nevyužívané plochy v rámci nich, což 

představuje velký revitalizační kapitál pro jednotlivá sídla. Nepřekvapivě je nejvyšší počet nádraží s vysokým 

potenciálem revitalizace v centrálních pozicích v rámci sídla či čtvrti. Ukázalo se, že hodnocení potenciálu 

.   N
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železničních ploch nejvýznamněji ovlivňuje pozice nevyužívané železniční plochy v rámci sídla (což se jeví jako 

logické) a počet budov. 

Vyhledávací studie prokázala platnost hypotézy, že „V ČR existuje velké množství nevyužívaných 

železničních ploch s revitalizačním potenciálem.“ Tyto plochy – i s přihlédnutím k jejich vlastnostem v rámci 

sídla - představují obrovský potenciál pro zlepšení kvality života místních obyvatel (např. formou doplnění 

vybavenosti či vznikem nových veřejných prostranství) a také velkou pokladnici ploch a objektů, které jsou ve 

vlastnictví státu.  

 

7.2 Typologie železničních brownfieldů Romana Vodného 

Pro bližší detailní posouzení jednotlivých železničních ploch je nanejvýš vhodné vycházet z typologie 

železničních brownfieldů R. Vodného a rozšířit ji o urbanistické souvislosti (nastavené a využité v rámci 

vyhledávací studie, viz kapitola 7.1.2), které hrají významnou roli v odhadu významu příslušné plochy a jejich 

možností revitalizace. Cílem by pak mělo být vytvořit ideálně veřejně přístupnou databázi těchto ploch 

spravovanou a doplňovanou (a průběžně aktualizovanou) ČD a SŽ, která by sloužila především pro koordinaci 

záměrů železnice se samotnými sídly a investory.  

1 Typologická skupina 

Liniové stavby tratí 

 Kategorie 1.A Železniční tratě 

Kategorie 1.B Objekty nádraží 

Kategorie 1.C Ostatní objekty a zařízení 

2 Typologická skupina 

Plošně rozsáhlá nádraží 

 Kategorie 2.A Osobní a smíšená nádraží 

Kategorie 2.B Nákladová a seřaďovací nádraží 

3 Typologická skupina 

Výpravní budovy 

 Kategorie 3.A Velké výpravní budovy 

Kategorie 3.B Výpravní budovy malých nádraží a zastávek 

4 Typologická skupina 

Vlečky a malé nákladové okrsky stanice 

 Kategorie 4.A Vlečky a předávací nádraží 

Kategorie 4.B Nákladové koleje a nákladové okrsky stanic 

5 
Typologická skupina 

Ostatní plochy, objekty a zařízení 

 Kategorie 5.A Budovy 

Kategorie 5.B Ostatní objekty, plochy a zařízení 

(12) 
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Typologická skupina 1: Liniové stavby tratí 

„Do této skupiny spadají téměř výhradně místní (regionální) tratě, jelikož ty jsou a byly nejvíce ohroženy 

rušením. Do této kategorie jsou zařazeny nejen vlastní tratě, ale také veškerá zařízení, která s provozem 

na železnici souvisí.  

Kategorie 1.A: Železniční tratě 

Samotnou trať, tedy železniční spodek i svršek, včetně kolejišť železničních stanic a nástupišť, je vhodné 

vyčlenit jako speciální kategorii. Podrobnější členění prakticky nemá význam, protože tratě jsou liniovým 

prvkem, který jako jeden celek fungoval. 

Kategorie 1.B: Objekty nádraží 

Tato kategorie je ve své podstatě shodná s kategorií 3.B, výjimkou však je, že tyto objekty se nachází na již 

neprovozovaných tratích, proto tendence k jejich postupnému chátrání jsou mnohem větší. Pokud tyto  

objekty neslouží k bydlení nebo se v jejich okolí nenachází kumulace jiných aktivit, je jejich degradace 

urychlena o to více.  

Kategorie 1.C: Ostatní objekty a zařízení 

Tato kategorie se do značné míry překrývá s typologickou skupinou 5. 

 

 

Typologická skupina 2: Plošně rozsáhlá nádraží 

Protože železnice byla ještě v polovině 20. století vlastně jedinou opravdu rychlou a kapacitní dopravou, 

vznikala postupně už od konce 19. století řada velkých nádraží různých typů (osobní, nákladová, 

překladová, seřaďovací apod.). Postupem času, jak roli hlavního přepravce přebírala doprava silniční 

(případně letecká na delší vzdálenosti), klesala potřeba takovýchto velkých ploch.  

Kategorie 2.A: Osobní nebo smíšená nádraží 

Do této kategorie jsou řazeny rozsáhlé plochy osobních nebo smíšených nádraží. Smíšená nádraží 

představují kategorii, kde dochází ke kombinaci nákladního a osobního provozu. Takové stanice mají 

většinou část osobní a nákladní. Osobní část je přístupná pro veřejnost. U velkých nádraží představují tuto 

část většinou ostrovní nástupiště, často mimoúrovňově přístupná prostřednictvím podchodů nebo 

nadchodů s příslušnými dopravními kolejemi a souvisejícími zařízeními. Nákladní část je tvořena 

kolejištěm, které slouží nákladní dopravě a je veřejnosti nepřístupná. Někdy se mohou jednotlivé provozy 

na nádraží křížit, což ale může způsobovat problémy. Z velkých nádraží jsou příkladem smíšených ty, 

které se nacházejí v menších nebo středně velkých městech, např. Břeclav nebo Olomouc. Naopak čistě 

osobní stanice slouží pouze osobní dopravě, nákladní pouze výjimečně při různých mimořádnostech. I 

tyto plochy mohou být značně rozsáhlé a z pohledu soukromých investorů poměrně žádané. Vždy je proto 

nutné velmi opatrně zvažovat jejich případné uzavření. Typickými příklady takových stanic jsou pražská 

nádraží Hlavní a Masarykovo, nebo hlavní nádraží v Brně. 

Kategorie 2.B: Nákladová a seřaďovací nádraží 

Protože železnice byla před rokem 1989 pro přepravu nákladů preferovaným typem dopravy, vznikala na 

území velkých měst plošně rozsáhlá nákladová, seřaďovací nebo překladová nádraží. Jedná se většinou o 

nádraží, která nebyla veřejnosti přístupná, ačkoliv na jejich okrajích mohly být zřizovány železniční 

zastávky, pokud kolem nich vedla železniční trať pro veřejný provoz. Takové případy byly časté ve 

velkých městech, kde nemohlo docházet k tak velkým záborům drahých městských pozemků, pokud tyto 

plochy železnice nezabrala dříve, než se město rozrostlo. Naopak u seřaďovacích nádraží bývá situace 

odlišná. Tato nádraží bývala budována u významných dopravních uzlů a většinou tak, aby jejich provoz 

nijak neomezoval nebo neohrožoval provoz ostatní. Příkladem je třeba seřaďovacího nádraží v České 

Třebové, kde příjezdy a výjezdy na/z něj jsou řešeny tak, aby co nejméně narušovaly ostatní provoz. 
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Typologická skupina 3: Výpravní budovy 

Výpravní budovy sloužily zejména k odbavování cestujících. Také to byla první místa, kde se přijíždějící 

seznamoval s novým městem. Budovy byly proto často velmi honosné s bohatým zdobením. Pozornost 

byla věnována i samotným přednádražním prostorům, kterými cestující vstupoval do města. Protože 

železnice byla ještě v polovině 20. století vlastně jedinou opravdu rychlou a kapacitní dopravou, vznikala 

postupně už od konce 19. století řada velkých nádraží různých typů. Důležité pro tuto skupinu je, že se 

jedná o objekty, které leží na dráze provozované, ale již neslouží svému účelu, nebo jsou využívány pouze 

částečně (minimálně). Lze sem zařadit i objekty, které jsou ve špatném technickém stavu. U této skupiny je 

tak nutné používat spíše pojem nevyužívané nebo špatně využívané železniční objekty (výpravní budovy). 

Velmi důležité je uvědomit si, že staniční budovy jsou často velmi hodnotnými objekty po architektonické 

stránce. Jsou svědectvím doby, v níž vznikaly a jsou i významným městotvorným prvkem, který je nutné 

dále rozvíjet a udržovat. Významné také je, že tyto budovy prakticky nezastarávají provozně. Odbavování 

cestujících se v mnoha ohledech za posledních 150 let výrazněji nezměnilo. 

Kategorie 3.A: Velké staniční budovy 

Do této kategorie spadají zejména architektonicky a historicky velmi hodnotné velké budovy bývalých 

nádraží, které již přestaly sloužit svému účelu, ale stále se nachází na provozované trati. Jako příklad lze 

uvést nádraží Praha Vyšehrad. Obecně platí, že objektů této kategorie není mnoho, pokud však mezi ně 

budeme počítat i objekty, které sice slouží cestujícím, ale investice do nich jsou jen omezené a neposkytují 

se v nich prakticky žádné služby, je takových objektů poměrně velké množství. 

Kategorie 3.B: Výpravní budovy malých nádraží a zastávek 

V případě této kategorie se jedná o budovy nádraží a zastávek, které leží na regionálních drahách, někdy 

však také na celostátní dráze. U této kategorie tak platí více než u jiných, že se nejedná o železniční 

brownfieldy, ale o dočasně nevyužité nebo částečně využité objekty, kterým je potřeba věnovat zvláštní 

pozornost. Nádraží a zastávky v menších sídlech vznikaly v době stavby tratí. Tam, kde bylo kolejiště a 

vzniklo nádraží, vznikla i výpravní budova, která obsahovala jak prostory veřejné pro cestující, tak 

neveřejné pro personál a většina z nich také byty pro zaměstnance dráhy. I na malých nádražích bývali 

výpravčí, případně další obslužný personál (výhybkáři, obsluhy hradel nebo stavědel, prodejci jízdních 

dokladů apod.). Postupem času, zejména po roce 1989 a nástupem dálkového řízení na tratích, proběhla 

značná redukce personálu na těchto menších nádražích. Tyto objekty jsou pak buď zcela bez využití, nebo 

je bez využití jejich část, zatímco zbytek slouží např. k bydlení.  

 

 

Typologická skupina 4: Vlečky a malé nákladové okrsky stanic 

Vlečka je železniční dráha, která neslouží veřejné dopravě, ale vlastní potřebě jejího provozovatele a je 

zaústěna do celostátní nebo regionální dráhy, nebo do jiné vlečky. Jako vlečky vznikaly historicky i mnohé 

dnešní regionální tratě, které byly původně stavěny pro potřeby podnikatelů. Tyto vlečky odbočovaly z 

jednotlivých tratí a vedly většinou do areálů různých podniků. Po roce 1948 vznikaly vlečky velmi masově. 

Každý větší podnik měl vlečku a většina zboží se převážela vlakem. V některých případech vznikaly velmi 

rozlehlé vlečkové systémy mající délky až několika stovek kilometrů (např. Poldi v Kladně, ostravské hutě 

nebo severočeské doly). Současně s rozvojem vlečkových systémů vznikala také tzv. předávací nádraží, 

kde probíhalo předávání vozů z vlečky do systému veřejné dráhy. Takové stanice bývaly zejména u 

významných podniků (např. v Praze Libni u ČKD). 

Kategorie 4.A: Vlečky a předávací nádraží 

Tato kategorie zahrnuje pouze vlečky a předávací nádraží jako dráhy neveřejné nebo poloveřejné. Může se 

jednat o krátké vlečky, nebo o rozvětvený systém. Předávací nádraží mohou následně také dosahovat 

poměrně velkých plošných rozměrů, zejména u významných průmyslových areálů. Využití většiny 

takovýchto nádraží je však v současné době bohužel minimální. 
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Kategorie 4.B: Nákladové koleje a nákladové okrsky stanic  

Součástí této typologické skupiny jsou také nákladové koleje a nákladové okrsky stanic. Oproti 

nákladovým nádražím se jedná o malé nebo středně velké plochy. S vlečkami často tyto plochy souvisí, 

protože na nich v menších stanicích probíhala manipulace s vozy.  

 

 

Typologická skupina 5: Ostatní plochy, objekty a zařízení 

Do této typologické skupiny jsou řazeny všechny ostatní objekty, plochy a zařízení, které není možné řadit 

do předešlých skupin. Tato kategorie zahrnuje různorodé objekty, např. hradla (dopravna na trati bez 

kolejového rozvětvení), stavědla (stavba, z níž se na trati ovládají směry výhybek), železniční strážní 

domky, skladiště, nákladové rampy, svážné pahrbky, ale také velmi specifické prvky železniční 

infrastruktury jako tunely, mosty, krátké přeložené úseky tratí (náspy) apod. 

Kategorie 5.A: Budovy 

Do této kategorie lze řadit především zděné, montované, ocelové nebo dřevěné objekty zmíněných hradel, 

stavědel, strážních domků, skladů apod. Jejich charakter je však velmi specifický, často se také jedná o 

velmi malé objekty, např. malé dřevěné objekty stavědel na regionálních tratích. 

Kategorie 5.B: Ostatní objekty, plochy a zařízení 

Do této kategorie se dají zařadit všechny ostatní objekty a zařízení, které sloužily železničnímu provozu, 

zejména tunely, mosty, svážné pahrbky, krátké výtažné koleje, svážné pahrbky, rampy, vodárenské věže, 

opěrné zdi, ale i samostatná technická zařízení, jako např. vodní jeřáby.“ (12) 
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8. Možnosti dalšího užití 
Z hlediska celého sídla je kvalitní řešení revitalizace a rehabilitace nevyužívaných železničních ploch zcela 

zásadní, neboť jak ukázala vyhledávací studie, tyto plochy hrají často významnou roli v celé jeho struktuře. 

Je nanejvýš žádoucí nacházet taková řešení, která umožní tyto plochy smysluplně využívat a zapojí je 

znovu do organismu sídla. Obecně je také vhodné co nejvíce omezit bariérový efekt železnice (zmenšením 

počtu kolejí, lávkami, podchody atd.) a snažit se o maximální prostupnost území (uvolnění těchto ploch 

v centrech sídla pak tvoří zajímavou historickou paralelu k zrušení hradeb, – mimo jiné částečně 

způsobených i příchodem dráhy – a uvolnění rozsáhlých ploch tímto způsobem). Obecně pak práce 

vychází ze současného předpokladu, že je vždy lepší využít již zastavěné plochy a existující budovy než 

stavět nové na volných plochách a to ať už z hlediska urbanistického kontextu, architektonicko-historické 

kontinuity či trvalé udržitelnosti. 

Je nutné zdůraznit, že fyzické likvidaci železničních ploch by měla vždy předcházet důkladná rozvaha, 

neboť takováto akce je proti dopravní politice Evropské unie, především pak proti programu Marco Polo II 

(týká se převedení nákladu z přetížených silnic na železnice či vodní cesty). Mnoho železničních ploch je 

však přesto opravdu nevyužívaných a nedá se u nich realisticky očekávat opětovné efektivní užití. U těchto 

ploch pak má smysl uvažovat o jiném využití, které bude prospěšnější pro příslušné sídlo (a koneckonců 

v drtivě většině i pro tyto plochy  samotné).  

8.1 Finanční stránka 

Je pochopitelné, že velikost sídla - obce a její rozpočet (případně pak finanční možnosti SŽ či dopravců) 

výrazně ovlivňuje možnosti revitalizace a tedy volbu dalšího využití uvolněných nevyužívaných 

železničních ploch. Stále je však nutné mít na paměti, že využití těchto ploch je ve většině případů finančně 

relativně nejschůdnější cesta např. k doplnění či obohacení sítě veřejné vybavenosti, neboť se jedná o 

státní majetek, kde lze očekávat, že v případě zájmu a tlaku ze strany sídel (a podpoře vyšších orgánů 

státní moci) by mohlo dojít k bezúplatnému nebo minimálně velmi výhodnému převodu nemovitostí do 

jejich vlastnictví.  

Jednou z možných cest nakládaní s nevyužívaným železničním majetkem je také jeho aktivní (a cílené na 

žádoucí funkce) pronajímání, ať už ze strany sídla nebo SŽ (v koordinaci se sídlem a jeho vizí). To se týká 

pochopitelně hlavně objektů. Zajímavou možností je i v odůvodněných případech prominutí pronájmu na 

dobu určitou (např. pro státní či neziskové organizace nebo zájmová sdružení). Takto lze podpořit např. 

volnočasové aktivity (klubovny, vzdělávací kroužky, družiny pro děti), chybějící služby jako je např. 

holičství, ordinace, knihovna, ale i komerční aktivity typu start-up kanceláře nebo naopak sociální 

programy jako jsou startovací byty pro mladé rodiny či byty pro potřebné povolání (typicky učitelé, 

lékaři). Toto může účinně pomoci nastartování místního komunitního života.  

Další možnosti využití lze také pojmout poněkud skromněji a v oblasti nákladů minimalisticky – je 

pochopitelné, že sídlo o velikosti 3000 obyvatel nebude mít dostatek prostředků na rekonstrukci budovy 

do podoby moderní elegantní galerie ve stylu berlínského Hamburger Bahnhof. Leckdy může svému účelu 

zcela dostatečně sloužit pouze vyklizený a nenáročně upravený objekt. Obdobně jdou využít jiné kreativní 

cesty úspor – místo rekonstrukce např. dřívější doprovodné skladovací haly lze jednoduchou stavební 

úpravou vytvořit neobvyklý velkorysý venkovní přístřešek (na jehož estetičnost a dokonalost zpracování 

povrchů jsou podstatně nižší nároky), který může sloužit například pro venkovní posezení nebo jako 

střecha pro pořádání trhů. Náklady na takovéto využití jsou samozřejmě zásadně odlišné od kompletní 

rekonstrukce s opravou fasády, všech povrchů, výměnou oken a střechy, a přitom mnohé příklady ze 

světa, ale i z ČR ukazují, že takovéto plochy mají své specifické kouzlo, fungují velmi dobře a své uživatele 

si zpravidla najdou.  
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Obr. 40 - Radlická kulturní sportovna, multifunkční industriální prostor na Smíchově  (68) 

Obr. 41 - Brownfield Pragovka, využití s minimem úprav jako galerie  (69) 

Tento z pohledu nákladů (a koneckonců i doby realizace) minimalistický přístup lze uplatnit prakticky na 

všechny možnosti dalšího užití včetně vytvoření nových veřejných prostranství. Moderní park je nákladná 

záležitost, ale podobnou funkci může často sehrát odstranění asfaltu (mnoho nádraží obsahuje tyto dnes 

prakticky nevyužívané plochy) a ponechání plochy svému osudu, kdy v dohledné době typicky zaroste 

trávou. Do ní pak lze umístit nízkonákladový, možná i dočasný či sezónní mobiliář (lehátka, paletové 

sezení) či pár herních prvků pro děti a plocha už může sloužit jako poněkud hrubé, ale přesto funkční 

veřejné zelené prostranství. Alternativně lze asfaltovou plochu využít, pomalovat jí (ať už ve formě 

grafického vzorce, labyrintu pro děti či cestiček ve stylu dopravního hřiště) a znovu ji doplnit menším 
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počtem sezení, kdy i takto může dojít k oživení a ozvláštnění lokality. Plochy jde učinit přitažlivějšími 

např. přidáním odstaveného vagónu (jako jakéhosi technického artefaktu), který s drobnými úpravami 

může snadno sloužit jako zajímavý altán, případně uzamykatelné zázemí pro stánek s občerstvením. 

Zajímavé a atraktivní nemusí vždy nutně znamenat nákladné, vhodné je inspirovat se postupy a nápady 

„taktického urbanismu“, mít jasnou vizi a důsledný důraz na nízkonákladovost a hledání cest, jak jí docílit 

(např. i hledáním možné spolupráce s místními učilišti či podniky).  

   
Obr. 42 - Oživení prostoru přemalováním, Miami Shores Village na Kubě a Main Street v Price, Utahu (70)(71) 

   
Obr. 43 - Provokativní, ale inspirativní příklady minimalistických zásahů a projektů (72) (73) 

 

8.2 Živá nádraží 

Obecně platí, že prakticky všechna nádraží v ČR by ideálně měla rozšířit svojí nabídku služeb a obchodů 

(pro což se nabízí využít ty plochy a objekty v rámci nádraží, které nejsou využity v současné době zcela 

efektivně) a sledovat tak celosvětový trend zaměřený na zkvalitňování života cestujících. V ČR byl v roce 

2005 spuštěn program Živá nádraží ČD, který měl za cíl přeměnit přibližně 60 stávajících železničních 

stanic na multifunkční centra s obchody a restauracemi (projekt je mimochodem financován ze 

soukromých zdrojů a České dráhy se na něm podílejí pouze nepřímo). Tento projekt zaměřený logicky 

především na největší města a největší nádraží byl do jisté míry úspěšný, byť nelze výsledek ve většině 

sídel považovat za srovnatelný např. s Německem, Rakouskem, Anglií či Dánskem (které také kladou větší 

důraz i na menší nádraží v menších sídlech). Vhodnou cestu, jak má moderní nádraží vypadat a co má 

poskytovat, s množstvím konkrétních případů a využitím modulárního přístupu k architektuře pak 

ukazuje ve velkém detailu disertační práce Tima Lehmanna (74) zaměřená na německou železniční síť, 

která je inspirativní a uplatnitelná i pro síť českou. 
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Je tedy nutné zdůraznit, že i u nádraží zařazených ve vyhledávací studii s hodnocením potenciálu C je 

vhodné jít touto cestou, pokud je to jen trochu možné a rentabilní. I tato nádraží by si zasloužila jisté 

revitalizační zásahy (byť drobnější), např. ve formě ozvláštnění veřejných prostranství v okolí nádraží, 

doplněním nádraží o možnost občerstvení (minimálně ve formě automatů), doplněním toalet nezávislých 

na otevření pokladního okénka, přidáním info tabulí či info stánků (kde se cestující dozví informace o 

sídle), nádražních knihoven (od roku 2014 díky projektu Knihy ve vlaku) či doplněním doprovodných 

ozvláštnění typu piáno, šachové stolky či poeziomaty (dle projektu Piána na ulici). I dnes platí, že pro 

nemalé množství lidí je nádraží pořád vstupní branou do sídla a jako takové by tudíž mělo být jak 

reprezentativní, tak živé a zajímavé.  

Obr. 44 - Nádraží Glasgow a jeho komerční vybavenost, nádraží slouží i do jisté míry jako obchodní středisko 

(75) 

 

8.3 Architektonicko-historický odkaz 

Nádražní budovy byly velmi často z podstaty své funkce stavěny s důrazem na nadstandardní 

reprezentativnost. U nejvýznamnějších stanic byla zpravidla aplikována originální architektura (dodnes s 

velmi vysokou estetickou hodnotou), u dalších stanic se pak prosadily a stavěly typizované budovy (u 

kterých docházelo k drobným úpravám podoby dle místního kontextu). Nádražní architektura je 

specifická a i většina laiků je schopna budovu nádraží identifikovat čistě dle vzhledu. Pro prakticky 

všechny budovy – i ty typové – platí, že dodnes působí v rámci sídel velmi důstojně a často jsou (v menších 

sídlech obzvláště) jedny z nejvíce reprezentativních budov v sídle. Drtivá většina nádraží byla vystavena 

v době zlaté éry železnice a bylo do nich tedy investováno nadstandardní množství finančních prostředků. 

I nádraží postavené v době komunismu byly často na svou dobu bohatě financovány a vznikla tak zajímavá 

díla. V současné době se bohužel (z důvodů nedostatku prostředků) důraz v mnoha případech přesunul 

především na funkčnost a efektivitu, díky čemuž vznikají velmi utilitárně působící budovy, které selhávají 

ve své reprezentativní roli. Propast estetického působení mnohých starých a nových nádraží je tedy velice 

hluboká. I to nahrává tomu, aby docházelo k co největšímu využití starých nádražních objektů, protože 

jejich architektonická kvalita je citelně vyšší (nemluvě o hodnotě historické kontinuity) než co by dnes 

jednotlivá sídla (resp. SŽ v rámci jednotlivých sídel) byla schopna realizovat (s občasnou výjimkou typu 

jemně kontroverzního nádraží Česká Lípa). Novým využitím starých budov tak může sídlo relativně levně 

získat vysoce esteticky působící budovy.  
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Obr. 45 - Nádraží Turnov po velmi povedené rekonstrukci v roce 2018 (76) 

Je také nutné upozornit na občasnou tendenci SŽ místo opravy starých budov dělat raději budovy nové, 

nicméně výrazně nižší kvality. To je zapříčeno pochopitelnou snahou uspořit, je ale otázkou, zdali se tomu 

tak vždy opravdu stane a také, jestli je úspora dostatečným argumentem pro nevratnou demolici cenných 

objektů (jako hrozilo nádraží Havířov). Obdobně jako u standardních brownfieldů platí, že jsou i nádraží 

v mnoha ohledech plody svojí specifické doby a dnes se ne zcela daří vytvářet objekty obdobné hodnoty. 

Pokud by došlo k demolici většiny starých nádraží, jejich specifická hodnota bude navždy ztracena – i 

proto je vhodné využívaní starých nádraží podporovat v maximální možné míře a ocenit příklady 

povedených rekonstrukcí, jako je např. Turnov, Kolín či Ostrava-Svinov. 

  
Obr. 46 a 47 - Vlevo architektonicky cenné nádraží Havířov v bruselském stylu, kterému hrozila demolice a 

nahrazení za novou budovu (vpravo), která kvality původní zdaleka nedosahovala (77)(78) 

      
Obr. 48 a 49 - Vlevo původní (dnes pro účely dráhy již nepoužívané) nádraží Ústí nad Orlicí, vpravo podstatně 

střídmější nové nádraží, jehož architektura má až lehce periferní charakter (79)(80) 
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8.4 Příklady možností dalšího užití, zrušení či ochrany 

Pro nevyužívané železniční plochy lze uvažovat s následujícími možnostmi dalšího využití, které jsou 

v některých případech vzájemně kombinovatelné či na sebe navazují: 

8.4.1 Dočasné využití 
Využití ploch a budov pro pořádání kulturních a společenských akcí, pro komunitní zahrady, fytosanační 

park (dekontaminační), provizorní kavárny, letní kina, naučné či zábavné (např. pohádkové) stezky apod. 

Zajímavou možností využívající atraktivní železniční charakter je také použití vagónů, které je možné 

sestavit (např. princip Legiovlaku, putovního muzea československých legií) a v koordinaci sídel s ČD a SŽ 

založit program putovních minivlaků, které by takto mohly putovat po zemi a přinášet na nádraží novou 

dočasnou funkci a život. Tyto soupravy by se mohly skládat z pouhých několika vagonů, které by mohly 

sloužit jako výstavní prostory, občerstvení/kavárny, zastřešený piknikový prostor, knihovny, prostor s 

dětskými herními prvky, prostor pro promítání filmů, koncertní miniprostor (i např. ve stylu Pián na ulic), 

dále také jako infostánek o turistických atrakcích v rámci kraje či jako dočasná klubovna nebo komunitní 

sálek. Toto by byl také vhodný způsob jak dostat alespoň dočasně zajímavou veřejnou vybavenost do míst 

(menších sídel), kde jinak není z finančních důvodů příliš reálné, že by jinak vznikla.  

Cílem je obecně především otevřít tyto plochy veřejnému životu a budovat vztah lidí k těmto plochám, 

vzbudit jejich zájem o ně a rozproudit diskuzi nad jejich možným dalším (trvalým) užitím. Tato idea 

vychází z myšlenky Klause Overmeyera, která vnímá dočasné užití jako katalyzátor trvalé změny. Výhodou 

tohoto přístupu je obecně významně nižší finanční nákladnost (a tedy téměř okamžitá realizovatelnost) a 

možnost otestovat, které funkce by na dané ploše nejvíce přinesly největší prospěch.  

Tento princip je využitý např. nádražím Havířov, kde se v posledních letech konaly série vernisáží, 

workshopů, hudebních produkcí, akcí pro děti a studenty, filmových a divadelních představení a 

literárních večerů (navíc zde fungovala provizorní kavárna). Dále také nákladovým nádražím Žižkov, kde 

se pořádaly výstavy, festivaly, přednášky a mnohé další akce, či nádražím Plzeň – Jižní předměstí, kde se 

přes dočasné využití pro scénu nezávislých uměleckých projektů objekt propracoval ke své současné 

podobě stálého kulturního centra Moving Station. Ze zahraničí stojí za povšimnutí například komunitní 

zahrada se zázemím pro pořádání menších akcí Dalston Curve Garden v Lonýně,  

 
Obr. 50 - Landscape Festival na Nákladovém nádraží Žižkov (81) 
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Obr. 51 a 52 - Dočasná provizorní kavárna na nádraží Havířov, putovní výstavní prostor Legiovlak (82)(83) 

Obr. 53 - Jednopokojový hotel a posezení v dánském Aarhusu (84)  

Obr. 54 - vagónová kavárna v Exmouthu v Anglii  (85)   
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8.4.2 Veřejné prostranství 
Nejpřirozenějším a obecně pro obyvatele nejatraktivnějším je přeměna plochy na park nebo minimálně 

výrazně ozeleněné veřejné prostranství. V případech proměny jen části např. nádražního areálu dochází 

k vzájemně prospěšné symbióze funkcí, neboť plochy zeleně vytváří i pro objekt nádraží příjemné 

prostředí (mimo jiné pro čekání cestujících). Proměna nevyužívaných železničních ploch na veřejná 

prostranství také pomáhá řešit problém železnice jako výrazné bariéry, neboť prostranství je z logiky své 

funkce podstatně prostupnější. Pro zvýšení atraktivity a unikátnosti prostranství je vhodné využít původní 

železniční funkci např. vytvořením pozorovacích míst na aktivní kolejiště nejen pro fanoušky dráhy, nebo 

také využitím existujících prvků (využití odstavených vagonů např. pro stánky s drobnou vybaveností či 

kryté posezení). V případě kontaminace území je možné sanovat tuto plochu fytosanačním parkem, který 

může později plynule přejít do parku klasického. Jistou podskupinou je lineární park, promenáda, nebo 

cyklostezka, které mohou sloužit také k propojení významných městských částí, ploch nebo existujících 

systémů zeleně (biokoridor). Lineární park má velkou výhodu v nízkých nárocích na šířku (která může 

být, jak ukazují příklady z New Yorku, Paříže či Tokya) i pouhých několik metrů, čímž často odpovídá 

rozměrovému profilu uvolněných železničních ploch, které jsou relativně úzké, ale dlouhé.  

Toto užití je vhodné pro nevyužívané plochy kolejí či pro parkovací/nakládací plochy vyskytující se vedle 

nádraží a má krom své přirozené atraktivity a popularity výhodu v poměrně širokém spektru finanční 

nákladnosti – lze je pojmout velice nízkonákladově a přesto efektivně. Jedním z témat, které zvláště u této 

formy užití je nutné brát velice vážně, je pak bezpečnost a jednoznačné oddělení veřejného prostranství a 

aktivně používaného kolejiště, ať už oplocením nebo protihlukovou bariérou.   

Příkladem tohoto přístupu je např. obří železniční park Duisburg-Nord, který je součástí gigantického 

komplexu revitalizovaných brownfieldů Duisburg Nord v Německu, Gyeongchun Line Forest Park v Jižní 

Koreii (bohatě využívající odstavené vlakové soupravy pro vybavenost a pro estetické ozvláštnění parku), 

4,5 km dlouhý lineární park Cuernavaca v Mexico city, 7 km dlouhý Train Track Park v Jeruzalémě, 

Railroad park v Birminghamu v UK, 18 hektarový přírodní park Natur-Park Südgelände v Berlíně, který 

vznikl proměnou nákladového a seřaďovacího nádraží a stal se velice vyhledávaným a celoměstsky 

cenným místem, v Praze pomalu vznikající tzv. „Žižkovská High line“, nebo americký park The High Line 

v New Yorku, který se bez velké nadsázky dá nazvat nejslavnějším moderním parkem světa a sloužil jako 

příkladný katalyzátor dramatických pozitivních změn a stavebního boomu ve svém okolí. Příkladem 

výhodnosti symbiózy existujícího nádraží s parkem je např. železniční zastávka Bodenmais v Německu, 

která se nachází v zeleni jako přirozená součást parku malého lázeňského města, což jako celek 

představuje pro cestující mimořádně atraktivní a oblíbené prostředí. Bohatým zdrojem informací o 

revitalizacích tohoto typu je pak projekt High Line Network, který prezentuje 37 příkladů z USA (a sdílí 

informace a rady o celém procesu). (86) Zmínit je třeba také slavnou pařížskou Promenade Plantée, která 

kombinuje několik funkcí (lineární park a v obloucích pod ním komerční a veřejnou vybavenost). 

  
Obr. 55 a 56 - Přírodní park Natur-Park Südgelände v Berlíně, Park Atlanta BeltLine v USA (postupně 

vystavován, v roce 2030 plánovaná délka 35 km) (fotografie z vlastního archivu)(87) 
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Obr. 57 - 2,3 km dlouhý lineární park High Line v New Yorku (88) 

   
Obr. 58 - Rail Park ve Philadelphii, Railway (89)  

Obr. 59 - Railway square v Midlandu v Austrálii  (90) 
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8.4.3 Cyklostezka 
Proměna železničních ploch na cyklostezky využívá příznivých parametrů železniční dopravy jako je např. 

vhodná šířka, malé stoupání či její oddělení od silniční dopravy. Konverzí doprovodných železničních 

objektů (drážní domky, stanice) je cyklostezku možné vybavit velmi kvalitním zázemím. Jistou výhodou je 

i fakt, že toto může sloužit jako faktická rezervace místa, kdyby v budoucnu znovu vznikla potřeba obnovit 

železniční provoz.  

Záměrem přeměny zrušených tratí v cyklostezky se zabývá v ČR Nadace Partnerství v rámci svého 

programu zelené stezky Greenways. Za první přeměněnou železniční trať je pokládána 4,5 km dlouhá 

Cyklostezka Vlčí Důl, z bývalého nádraží Česká Lípa město na Vlčí Důl. (91) Tento přístup je také populární 

např. ve Francii (tzv. „voies vertes“), kde jejich budování koordinuje vláda i nevládní organizace AF3V, či 

v USA v rámci akce Rails-to-Trails Conservancy, která takto vybudovala od 60. let 20. století přes 20 000 

km stezek. (92) 

 
Obr. 60 - Cyklostezka přes most v rámci Rails-to-Trails Conservancy (93) 

   
Obr. 61 a 62 - Cyklostezka kolem jezera Annecy ve Francii, cyklostezka v českém příhraničí mezi Chebem a 
Waldsassenem  (94)(95) 
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8.4.4 Propojení 
Využití zejména pro nové pěší nebo cyklistické propojení. Od užití „Cyklostezka“ se liší významně kratší 

délkou a hlavně tím, že se týká především tunelů, případně pak mostů či viaduktů. 

Příkladem je využití tunelu pod vrchem Vítkov v Praze, který byl po svém uvolnění a nahrazení novými 

tunely, využit jako nové cyklistické a pěší spojení. 

 

Obr. 63 - Vítkovský tunel (96) 
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8.4.5 Rozvojové území města  

Uvolněná plošně rozsáhlá území je možno vnímat jako velmi vhodná pro rozvoj sídla. Využít je lze pro 

nové stavby či celý soubor (až do rozměru celé nové čtvrti). Velkou výhodou těchto ploch je často jejich 

nadstandardně atraktivní poloha v rámci sídla a výborná dopravní dostupnost. Jejich konkrétní funkční 

náplň a podoba již závisí na struktuře a potřebě sídla, ale obecně by neměla být monofunkční, měla by se 

snažit maximálně zachovat historicky či urbanisticky cenné nádražní budovy a objekty, využít specifické 

kouzlo místa a co nejvíce urbanisticky navázat na existující zástavbu.  

Příklady tohoto přístupu v ČR jsou např. projekt Smíchov City od Sekyra Group, plán na výstavbu nové 

čtvrti na žižkovském nákladovém nádraží nebo projekty na nádraží Bubny od CPI Property Group. 

V zahraničí pak momentálně budovaná čtvrť Nordhavn koordinovaná společností By og Havn (na 

přístavním brownfieldu). 

 
Obr. 64 - Projekt Smíchov City (97) 

   
Obr. 65 a 66 - Masivní výstavba čtvrti Sonnwendviertel u nového vídeňského hlavní nádraží, plán na stavbu 

čtvrti u nákladového nádraží Žižkov (98)(99) 
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8.4.6 Živá nádraží 

Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly, jedná se o uvolněné a nevyužívané prostory na fungujícím nádraží.  

Zde je vhodné využít volné prostory pro občanskou vybavenost např. ve formě obchodů, služeb či 

pohostinství (ale i např. administrativy, ubytování či kulturního centra). Tyto funkce těží z významné 

polohy v rámci organismu sídla a navíc se takto nádraží otevírá lidem v duchu projektu Živá nádraží ČD. 

Úprava nádraží do podoby multifunkčních objektů je osvědčený model, který má za cíl zvýšit celkový 

cestovní komfort a znovu zapojit nádraží do života sídla a posílit jejich vzájemné vazby.  

Tento přístup v zahraničí (a nejen, viz např. pražské hlavní nádraží) již dlouho úspěšně funguje - např. 

v Dánsku, kde je zaveden systém, kde jsou zrušeny standardní místa prodeje jízdenek a ty se prodávají v 

malých obchodech s potravinami/tiskovinami a u samoobslužných automatů. Zvláštní skupinou jsou v 

Německu a Rakousku tzv. Kulturbahnhof, reprezentující právě vyřazenou, nebo méně užívanou železniční 

stanici využívanou pro kulturní akce. 

 

 
Obr. 67 - Praha Hlavní nádraží po rekonstrukci (100) 
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8.4.7 Komerční vybavenost 

Tento přístup spočívá např. ve využití a konverzi nevyužívaných objektů pro supermarkety, obchody, 

služby, restaurace, tržnice, kanceláře, sklady, provozovny nebo hotel. Je obecně upřednostňovanou 

alternativou k výstavbě nových objektů tohoto typu z důvodu jejich časté architektonické i urbanistické 

necitlivosti vůči lokálnímu kontextu. Existující objekty je přípustné rozšířit či je doplnit. Méně 

preferovanou možností je nová výstavba na nevyužívaných plochách využívající jejich hodnotnou polohu 

ve struktuře sídla.  Ta by ale měla respektovat specifický charakter a genius loci místa a neměla by jí 

předcházet demolice cenných stávajících objektů.  

Příkladem tohoto přístupu je např. konverze amerických Chicago Dearborn station, Indianapolis First 

Union station nebo např. probíhající projekt na využití oblouků Negrelliho viaduktu v Praze.  

Obr. 68 - Hotel Indianapolis First Union station (101) 

  
Obr. 69 a 70 - Kancelářské prostory na nádraží v Montrealu, kavárna Káva s párou na bývalém nádraží v 

Litoměřicích (102) (103) 
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Obr. 71 - Kancelářské prostory a kavárna firmy Monmouth Coffee v Londýně (104)  

Obr. 72 - Chicago Dearborn station konvertované na obchodní a administrativní prostory  (105) 

  
Obr. 73 a 74 - Kancelářské prostory v bývalém železničním skladu v holandském Tilburgu, nádraží Gare 

Maritime v Bruselu konvertováno na multifunkční centrum s obchody, kancelářemi a prostorem pro 

pořádání akcí (106)(107) 
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8.4.8 Veřejná vybavenost  

Jedná se o konverzi nevyužívaných objektů např. pro kulturní či komunitní centra, galerie, divadla, kluby, 

knihovny apod. Výhodou je mimo jiné využití polohy a existující infrastruktury (napojení na MHD, 

parkovací plochy), atraktivita a neobvyklost těchto prostor a vyřešení negativních vlivů nevyužívaných 

objektů na své okolí (např. nebezpečnost po postupném odcizování konstrukčních částí či estetická 

degradace území). Existující objekty je přípustné rozšířit či je doplnit. Méně preferovanou možností je 

nová výstavba na nevyužívaných plochách využívající jejich hodnotnou polohu ve struktuře sídla . Ta by 

měla respektovat specifický charakter a genius loci místa a neměla by jí předcházet demolice cenných 

stávajících objektů). 

Příkladem v ČR je např. kulturní objekt Moving station vzniklý z nádraží Plzeň Jižní předměstí, plánované 

společenské a kulturní centrum na Nákladovém nádraží Žižkov a v zahraničí např. slavné pařížské Musee 

d´Orsay, bývalé nádraží konvertované na umělecké muzeum, galerie současného umění Berlin - 

Hamburger Bahnhof či Berlin Postbahnhof sloužící společenským a kulturním akcím. Zvláštní skupinou 

jsou v Německu a Rakousku tzv. Kulturbahnhof, reprezentující právě vyřazenou, nebo méně užívanou 

železniční stanici (ale to je v případě této práce užití „Otevření nádraží“) s kulturní funkcí.  

 
Obr. 75 - Muzeum umění Musee d´Orsay (108) 
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Obr. 76 - Připravovaný projekt revitalizace nádraží v Bubenči v Praze, kavárna, galerie a komunitní centrum (109) 

  
Obr. 77 a 78 - Plzeň zastávka, komunitní centrum, kanadské nádraží v Ottawě sloužící jako parlamentní sídlo 

(110) (111) 

  
Obr. 79 a 80 - Multifunkční kulturní prostor Hanzas Perons v Rize v Litvě, divadlo Plzeň Moving Station (112) 

(113) 
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8.4.9 Muzeum železnice 

Tento přístup je v mnoha ohledech shodný s užitím „Veřejná vybavenost“, nicméně liší se výrazně větším 

zaměřením na zužitkování železničního charakteru ploch a tudíž důslednějšímu zachovávání prvků dráhy.  

V ČR je příkladem tohoto užití plánovaný projekt Železničního muzea NTM na Masarykově nádraží, od 

roku 1997 fungující muzejní železnice Česká Kamenice - Kamenický Šenov, muzeum v Lužné u Rakovníka 

nebo v bývalé vodárně na stanici Rosice nad Labem. V zahraničí  je toto využití poměrně obvyklé, 

nejznámější je pravděpodobně oceňované 8 hektarové National Railway Museum v Yorku v Anglii, za 

zmínku stojí také Ome Railway Park v Tokyu.   

Obr. 81 a 82 - Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka, Muzeum ozubnicové dráhy Tanvald - Kořenov 

(114)(115) 

Obr. 83 - National Railway Museum York v Anglii (116) 
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8.4.10 Sportoviště 
Jedná se o využití nevyužívaných železničních ploch pro sportoviště, ať už ve formě venkovních hřišť, 

posiloven, skateparku, parkour parku, dětského dopravního hřiště, běžeckých drah nebo konverze objektů 

na sportovní sály zhodnocujících především dobrou dostupnost v rámci struktury sídla. Existující objekty 

je přípustné rozšířit či je doplnit. Méně preferovanou možností je nová výstavba na nevyužívaných 

plochách, které by ale neměla předcházet demolice cenných stávajících objektů, ale i ta by měla 

respektovat specifický charakter a genius loci místa. Možným alternativním přístupem je využití pouze 

částí konstrukce pro zachování ducha místa, např. ponechání pouze obvodových zdí haly a vybudování 

venkovního sportoviště „uvnitř“ s tím, že zázemí bude v menší části budovy, která bude mít zachovanou 

střechu. V pozicích na kraji sídla je zajímavou možností např. vybudování golfového či discgolfového 

hřiště.  

Příkladem sportovišť vybudovaných na místě dráhy jsou tenisové kurty na pozemku Beech Forest railway 

station v Austrálii, skatepark Railway Park Queanbeyan v Austrálii nebo golfové hřiště Royal Adelaide Golf 

Club Railway.  

Obr. 84 - Royal Adelaide Golf Club Railway(117) 

Obr. 85 a 86 - Railway city Skatepark v St. Thomas v Kanadě, plán na revitalizaci nevyužívané železnice 

v Miláně (118)(119) 
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8.4.11 Parkování 
Princip využití uvolněných ploch pro parkoviště (nadzemní či ideálně podzemní) a využití uvolněných 

objektů pro konverzi na parkovací domy pro auta či kola v rámci snahy co nejvíce zachovat stávajícího 

specifického ducha místa. Obvyklá forma těchto parkovišť je pak především P+R (Park and Ride), K+R 

(Kiss and Ride) a B+R (Bike and Ride) – typicky s cyklověží. Tato cesta využívá nadstandardní polohu 

ploch v rámci sídla a její návaznost na ostatní dopravu. V rámci podpory moderních způsobů dopravy se 

nabízí doplnit plochy i o nabíječky na elektromobily a elektrokola. 

 
Obr. 87 - Přístřešky pro kola ve stanici Nunspeet v Holandsku (120) 

  
Obr. 88 a 89 - Cyklověž v Litoměřicích vedle nádraží, Nabíjecí stanice pro elektromobily v Kolíně (121) (122) 
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8.4.12 Terminál 
Přístup založený na spojení železniční a autobusové dopravy v rámci jednoho společného dopravního 

terminálu. Výhodou tohoto řešení je vyšší efektivnost (oba provozy mohou využívat stejnou doprovodnou 

infrastrukturu) a zlepšení komfortu cestujících (např. kvůli lepší návaznosti či minimální časové prodlevě 

při přecházení).  

Příkladem v ČR je např. terminál Konstantinovy Lázně nebo Uherský Brod, v cizině se jedná o standardní 

řešení mnoha nádraží. 

 
Obr. 90 - Terminál Konstantinovy Lázně (123) 
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8.4.13 Ubytování 
Využití objektu pro účely penzionu (ideálně navázaného na cyklostezku), chaty či i individuálního bydlení 

pro milovníky dráhy. Velmi vhodné pro strážní domky či menší staniční budovy (které původně zčásti či 

zcela sloužily bydlení drážního personálu), alternativně pak naopak pro větší budovy ve větších sídlech, 

kde funkce hotelu nebo penzionu může zhodnotit výbornou polohu v rámci sídla. Příkladem v ČR je např. 

strážní domek v Kamenném Újezdu či strážní domek č.51 u Bezpráví.  

 
Obr. 91 - Strážní domek č. 51 v Kamenném Újezdu u Bezpráví (124) 

  
Obr. 92 a 93 - Penzion Coalport station v Shropshire v Anglii, budova nádraží i odstavené soupravy využity 

jako penzion v Petworthu v Anglii (125) (126) 
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8.4.14 Velodráha 
Specifické využití dráhy či její části pro účely šlapací drezíny neboli atrakce, která má mimo jiné potenciál 

přilákat návštěvníky z okolních sídel. Toto užití se týká celých nevyužívaných tras (nebo minimálně 

několika kolejí v rámci nádraží spojených do okruhu), proto není příliš obvyklé, v relevantních případech 

je to ale elegantní cesta, jak využít železniční infrastrukturu a zvýšit turistickou atraktivitu konkrétního 

místa. V ČR funguje např. od roku 2004 Ratíškovická železnice (Baťova důlní dráha), dráha Mstětice či 

v roce 2021 připravovaná dráha v Hevlíně, v cizině jsou velodráhy obzvláště populární v Rakousku a ve 

Francii (např. 25 kilometrová trasa Corgnac -Thiviers-St Germain-St Andrieux). 

 

Obr. 94 - Velodráha du Velay ve Francii (127) 

    
Obr. 95 a 96 - 3 km dlouhá Ratíškovická železnice, 2,5 km dlouhá Hevlínská dráha (128)(129) 
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8.4.15 Obnovení provozu 
Možností, která by měla být na celých zrušených tratích vždy brána v potaz, je obnovení provozu, ať už ve 

formě pravidelné linky nebo alespoň občasných výletních či víkendových jízd. Některé tratě totiž byly 

zrušeny či nahrazeny autobusovou či silniční nákladní dopravou poněkud nekoncepčně a krátkozrace a 

také v rozporu se strategií dopravy ČR i EU. Na některých trasách také došlo k zahlcení kapacity silniční 

dopravy a zatížení komunikací a sídel začíná být již neúnosné, kvůli čemuž jsou hledány jiné možnosti 

dopravy a přepravy. Zvláštní zájem mezi obyvateli je o obnovení přeshraničních spojení.  

Subvariantou obnovení provozu či minimálně oživení provozu na skomírajících tratích je pak využití trasy 

pro turistické spoje (většinou s využitím parních lokomotiv) jako je např. Jindřichohradecká úzkokolejka, 

parní vlak z Děčína do České Kamenice nebo úzkorozchodná železnice Třemešná – Osoblaha. 

K obnovení provozu došlo v ČR například mezi Poustevnou a Sebnitz a projednáváno je také obnovení 

trati mezi Hevlínem a rakouským Laa an der Thaya (ze Znojma). 

 
Obr. 97 - Obnovená trať mezi Poustevnou a Sebnitz (130) 

Obr. 98 - Výletní trasa Jindřichohradecké úzkokolejky (131) 
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8.4.16 Zapojení do systému MHD 
Transformace nevyužité nebo ne zcela využité trasy pro účely městské hromadné dopravy ve formě 

příměstských vlaků či vlakotramvají, vlaků, které jezdí v rámci města do jeho okrajových částí. Tyto 

okrajové části totiž často nebývají napojeny na systém metra nebo tramvají a autobusů. Pokud nemají tyto 

prostředky MHD vymezen vlastní pruh, jsou velmi náchylné ke zpožďování v důsledku silného provozu, a 

to zejména v ranních a odpoledních dopravních špičkách. Vlak však tímto problémem netrpí. V ČR je to 

stále mírně opomíjený prostředek, který však může pro cestující znamenat velkou úsporu času. Takováto 

doprava má jiné parametry a mimo jiné řeší problém železnice jako lineární bariéry, neboť se může 

chovat spíš jako městská tramvaj a tudíž je možné její koleje překonávat mnohem volněji.  

V ČR se o zavedení vlakotramvají (taktéž zvaných tramvlaky) uvažovalo a uvažuje na mnoha úsecích, např. 

v Brně, na Ostravsku (trať Hlučín – Orlová), na trati Most-Litvínov (pokračující až do německého Holzhau 

a Freibergu) či mezi Jabloncem nad Nisou a Libercem. V cizině takovéto systémy dlouhodobě fungují např. 

v Německu v Karlsruhe, na dráze Kolín nad Rýnem – Bonn či Tyne and Wear Metro v Anglii.   

 

 
Obr. 99 - Vlakotramvaj v německé spolkové republice Bádensko-Württembersko(132) 

Obr. 100 - Vlakotramvaj VarioLF mezi Mostem a Litvínovem(133) 
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8.4.17 Zrušení 
Jedná se o kompletní demolice objektů a odstranění kolejí. Obecně by tomuto rozhodnutí měla předcházet 

důkladná rozvaha (což se děje, proces odstranění je poměrně procesně náročný), nicméně když se nenajde 

jiné využití pro železniční plochu nebo je nepravděpodobné, je její zrušení legitimní možnost. Její 

ponechání na místě přináší množství dalších problémů, které v konečném důsledku mohou i ohrožovat 

provoz na železnici nebo být nebezpečné lidem a údržba tak může zbytečně zatěžovat rozpočet majitele.  

To je případ zejména malých stavědlových domků, které byly ve velkém množství staveny na místních 

drahách, v současné době již svému účelu neslouží a o mnohé není zájem.  

 

 
Obr. 101 - Demolice stavědla v Olbramovicích (134) 
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8.4.18 Přírodní rehabilitace 
Tento přístup spočívá v tom, že po snesení železničního svršku se o rehabilitaci postará sama příroda. 

Výsledkem je obvykle biokoridor, ale teoreticky se může jednat i biocentrum. Toto zpravidla není 

pochopitelně vhodný přístup v intravilánu sídla, je využívaný spíše ve volné krajině. Obvykle se týká spíše 

kolejí. Pro budovy samotné je použit výjimečně (z bezpečnostních a estetických důvodů). Jeho výhodou je 

minimální investice a do jisté míry je také zajímavé ponechání artefaktu železnice krajině. 

Příkladem je např. bývalá úzkorozchodná dráha Frýdlant - Heřmanice, dnes regionální biokoridor.  

 

 
Obr. 102 - Pozůstatky dráhy Frýdlant - Heřmanice (135) 
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8.4.19 Kulturní památka 
Jednou z možností – byť ne přímo užití, ale spíše ochrany - je i stanovení objektu či areálu (nebo jeho 

části) kulturní památkou a tudíž zajištění památkové ochrany. V ČR je v roce 2021 kolem 250 železničních 

ploch, z toho 124 nádraží (63) (z přibližně 1000 funkčních nádraží). Výběr železničních památek zpočátku 

probíhal poněkud nahodile a byl provázen mnoha spory, kdy docházelo i k rušení prohlášení za památku. 

Nyní s nastupujícím zájmem veřejnosti o průmyslové dědictví se situace začíná pomalu zlepšovat. Pravdou 

zůstává, že železniční dědictví a především pak jednotlivé doprovodné stavby železnice jako jsou drážní 

domy, vodojemy či mostky jsou pořád spíše v pozadí zájmu. Historická nádraží, jež sama o sobě 

představují často velmi rozsáhlá „kulturně-historicky cenná území“, v ČR nejsou v naprosté většině jako 

celek chráněna a památková ochrana je velmi často vztažena pouze na výpravní budovy. Pro budoucí užití 

je nutné poznamenat, že památková ochrana neznamená kompletní zakonzervování, pouze nastavuje jisté 

limity, což je v některých historicky, technicky či architektonicky cenných případech více než vhodné.  

V ČR tvoří velkou skupinu památkově chráněných železničních památek nádraží (resp. výpravní budovy), 

např. Plzeň – Jižní předměstí, Praha - Hlavní nádraží nebo hlavní budova bývalého nákladového nádraží 

Žižkov. Další početnou skupinu tvoří jednotlivé železniční mosty a viadukty (které ovšem mají většinou 

velmi silný vliv na obraz krajiny v širším okolí), např. Negrelliho viadukt v Praze, železniční most pod 

Vyšehradem, viadukt Buštěhradské dráhy nebo tzv. Pražský Semmering. Památkově chráněné jsou i 

některé trati či jejich úseky, např. úsek železniční trati Velké Březno – Lovečkovice, drážní vlečka Terezín - 

Bohušovice a bývalá váha čp. 32 či koněspřežná dráha. (136) 

 

 
Obr. 103 - Nádraží Praha-Vyšehrad (137) 
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Obr. 104 - Pražský Semmering (138) 

 

8.5 Závěry ohledně možností dalšího užití 

Jak díky specifickým vlastnostem železničních ploch (především významné polohy v rámci sídla a 

vynikající dopravní dostupnosti), tak na základě mnohých úspěšných příkladů ze světa, ale i českého 

prostředí je zřejmé, že byla potvrzena vedlejší hypotéza práce: „Nevyužívané železniční plochy mají 

velký potenciál pro nové využití v rámci sídel a krajiny.“  

Jak příklady dokazují, zdařilé revitalizace dovedou mnohdy velice pozitivně ovlivnit i své nejbližší okolí a 

tak kromě svého očividného přímého přínosu (ve formě např. zavedení nové funkce) mají i přínos neméně 

důležitý nepřímý. Je praxí mnohonásobně ověřenou skutečností, že úspěšné atraktivní projekty mohou 

nastartovat pozitivní vývoj celého území. Nicméně i menší revitalizační projekty mají svůj význam, který  

je vhodné maximálně využít. Díky tomu, že se v drtivé většině jedná o státní majetek (ať už ČD nebo SŽ), je 

využití těchto ploch v mnoha případech finančně relativně nejschůdnější cestou např. k doplnění či 

obohacení sítě veřejné vybavenosti. Příklady z praxe také ukazují, že zdaleka ne všechny revitalizační 

projekty musí být nutně finančně velmi nákladné a realizačně zdlouhavé, především dočasná využití 

umožňují využít tyto plochy velmi rychle a s minimem nutných investic (v některých případech stačí jen 

využít či podpořit místní komunitu). Je důležité se také soustředit na všechny železniční plochy a nádraží, 

přinejmenším v minimalistických úpravách a zásazích je dobré pojednat i plochy s minimálním 

revitalizačním potenciálem typu C (viz Vyhledávací studie). Celosvětový trend směřuje k co největšímu 

zapojení nádraží do každodenního života sídla, ať už formou doplnění železničních ploch o komerční 

vybavenost, sportovní zázemí či zajímavá veřejná prostranství. Je tedy nanejvýš vhodné tento trend 

následovat, protože pozvedává jak kvalitu života v rámci sídla, tak kulturu nejen cestování vlakem.   
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9. Nástroje revitalizace 

     a rehabilitace 
Nástroje prosazující záměry v území zmíněné v minulé kapitole můžeme dělit z pohledu územního 

plánování a urbanismu, z pohledu životního prostředí, pohledu ochrany kulturních památek, nebo z 

pohledu na lokality jako na nové investiční příležitosti. (139) Výsledkem je, že problematika brownfieldů 

(resp. nevyužívaných ploch) je řešena celou řadou institucí a nástrojů.  

Na tomto místě je nutné zdůraznit nutnost aktivního přístupu státu, obcí a sídel k celému revitalizačnímu 

a rehabilitačnímu procesu.  Chybou, která se často opakuje, je opožděná reakce města na vývoj území. 

Města k rozvoji těchto ploch často přistupují pasivně, neboli nemají připravenou dlouhodobou vizi a 

příslušné plány zaručující její naplnění, které by pak nabídly investorům. Místo toho naopak čekají na 

investora, až předloží hotový záměr a teprve na jeho základě se snaží prosadit svoje potřeby, což naráží na 

odpor a pro investory to zbytečně znepřehledňuje a komplikuje situaci. Území se také často stává 

předmětem politického boje (navíc vystřídání politiků může způsobit kompletní změnu celého plánu), což 

vše dohromady vede k nejistotě podniků, kdy a jak budou moci pozemek využít, což je logicky odrazuje. 

Výše popsaná situace se velmi silně projevuje například v projektech na pražských nádražích. „Zájem 

Českých drah řešit nevyužívané pozemky, a přitom však neznámé parametry budoucí výstavby, před 

mnoha lety přinutily stavebníky uzavřít s vlastníkem pozemku složité, podmíněné a parametrické 

smlouvy, protože v době uzavírání smluv nebyl pro dané pozemky schválený územní plán, který by 

umožňoval výstavbu. Teprve na základě návrhu stavebníka byl územní plán měněn, což ve všech 

případech trvalo, či stále ještě trvá, mnoho let. Dlouhý průběh změny územního plánu znamenal, že se na 

pražské radnici vystřídalo několik politických garnitur, z nichž každá měla na věc jiný názor, což rychlosti 

změny také nepomohlo. Bohužel, i na straně vlastníka pozemků – ČD – docházelo během projednávání 

změn územního plánu k vývoji názoru na jejich využívání, což schvalování změn územního plánu ještě 

dále komplikovalo. Tak jako Praze chybí koncepce rozvoje a kvalitní územní plán, tak se projevuje i 

nevyjasněná koncepce rozvoje železniční dopravy. Navíc dochází ke změně vlastnictví, kdy většina 

nemovitého majetku přechází z ČD na SŽ a nový vlastník nemá v některých případech stejný názor na 

využití majetku, jako ČD, případně má ještě jiné rozvojové plány, které postup přípravy projektů ovlivňují. 

Nejen na straně města, ale též na straně ČD se během mnoha let, které uběhly od uzavření smluv, 

vystřídalo několik generací vedení. Není překvapením, že ne každý nový generální ředitel ČD souhlasil s 

uzavřenými smlouvami, a tak tyto smlouvy byly zpochybňovány, a byly podrobovány různým přezkumům 

a auditům.“ (140)  

Včasná tvorba dlouhodobé pevné koncepce revitalizace území, její převedení do konkrétních projevů 

například v územním či v regulačním plánu a následná např. ekonomická podpora projektu je významným 

předpokladem kvalitního vývoje sídla či prvků v krajině. Využití nástrojů vede nejen ke kvalitnějšímu a 

žádoucímu výsledku, ale je atraktivní i pro investory/developery díky jasnému nastavení pravidel a vidině 

jednoduššího a rychlejšího procesu schvalování jejich projektu. 
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9.1 Seznam nástrojů 

Touto prací identifikované nástroje je možné rozdělit do následujících skupin (kdy je nutné podotknout, 

že nejlepších výsledků je dosaženo jejich několikanásobnou kombinací a vzájemným provázáním):  

- strategické 

- legislativní 

- územně plánovací 

- ekonomické 

- výstavbové 

- organizační 

- evidenční 

- osvětové 

- smluvní 

- památkové 

- hodnotící 

 

 

9.1.1 Strategické nástroje    

Neboli také politické. Můžeme je rozdělit dle zaměření na ty evropské (pro EU), národní (pro Českou 

republiku) a pak regionální (pro jednotlivé lokality v podobě např. místních strategických plánů a také 

ZÚR).  

 

evropské 

V rámci Evropská unie se tématem udržitelného rozvoje a problematikou brownfieldů (velmi blízkou 

problematice nevyužívaných železničních ploch) zabývá např. „Evropský regionální rozvojový fond 

(ERDF) určený zejména k potlačování regionálních disparit. To se v praxi pak projevuje pro některé 

regiony podporou jejich revitalizačních či rehabilitačních projektů pomocí různých speciálních programů. 

K podobnému cíli slouží i četné zvláštní programy Iniciativy Společenství, byť jsou zaměřené především 

na průmysl. Ke všeobecné regeneraci měst a podpoře udržitelného urbánního rozvoje slouží program 

URBAN přijatý Evropskou Unií již roku 1994, který je zaměřen na širší revitalizační projekty. V příloze I 

Sdělení Evropské komise z 28. dubna 2000 jsou upřesněna opatření, která budou podporována, jako je 

ekologicky vhodné přebudování brownfieldů pro smíšené využití (např. rekultivace kontaminované půdy, 

rehabilitace zeleně či renovace budov pro umístění nových aktivit). Poskytnutí příspěvku z programu 

URBAN má samozřejmě svá přesná pravidla. Vedle toho mohou být zdrojem financí pro tyto účely i půjčky 

od Evropské investiční banky. Dalším strategickým dokumentem je Udržitelný urbánní rozvoj v Evropské 

unii, který stanovuje řadu strategických cílů a ucelený integrovaný postup k urbanistickým problémům 

včetně ladem ležících ploch.“ (141) 

 

národní 

Na úrovni České republiky existuje několik základních strategických a plánovacích dokumentů, které se 

mimo jiné zabývají také problematikou regenerací brownfieldů. Co se brownfieldů týká, je cílem těchto 

dokumentů odstranění ekologických zátěží, maximální omezení záborů volné krajiny a upřednostnění 

využití rozvojového potenciálu pozemků či areálů (ať už pro další podnikání sloužící rozproudění lokální 

ekonomiky nebo obnově krajiny).  
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Jedná se o tyto dokumenty: 

Strategie udržitelného rozvoje ČR 

Strategie hospodářského růstu ČR 

Strategie regionálního rozvoje ČR 

Politika územního rozvoje ČR 

Státní politika životního prostředí ČR 

Národní strategie regenerace brownfieldů 

(+Národní rozvojový plán a Národní strategický referenční rámec) 

 

Strategie udržitelného rozvoje ČR 

Strategie udržitelného rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády České republiky ze dne 

11. ledna 2010 č. 37. 

„Strategické a dílčí cíle a nástroje Strategie udržitelného rozvoje ČR jsou formulovány tak, aby co nejvíce 

omezovaly nerovnováhu ve vzájemných vztazích mezi ekonomickým, environmentálním a sociálním 

pilířem udržitelnosti 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).“ (142) 

 

Strategie hospodářského růstu ČR 

Návrh Strategie do roku 2013 souhlasila Rada pro výzkum a vývoj na svém 204. zasedání dne 10. června 

2005. Pro další roky existuje návrh přípravy Hospodářské strategie České republiky 2015-2020 a pak 

Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti pro rok 2016 a další schválený 25. ledna 

roku 2016.  

„Strategie hospodářského růstu má dvě hlavní úlohy. Tou první je nastavení priorit pro koordinaci 

hospodářské politiky pro období do roku 2013 a nasměrování prostředků ze Strukturálních fondů a 

Fondu soudržnosti EU. Druhou úlohou je komunikace těchto priorit veřejnosti a podnikatelům pro lepší 

tvorbu jejich očekávání.“ (143) 

 

Strategie regionálního rozvoje ČR 

Dne 15. 5. 2013 byla usnesením vlády ČR č. 344 schválena Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020. 

„Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 (dále také SRR) je základním koncepčním dokumentem v 

oblasti regionálního rozvoje. 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. SRR propojuje odvětvová hlediska 

(témata a priority) s územními aspekty. Z časového hlediska jde o střednědobý dokument.“ (144) 

 

Politika územního rozvoje ČR 

Ministerstvo pro místní rozvoj pořídilo návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR) na 

základě usnesení vlády č. 596 ze dne 8. srpna 2013. 

„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.  

Současně je také zdrojem důležitých argumentů při prosazování zájmů ČR v rámci územního rozvoje 

Evropské unie. Dokument Politika územního rozvoje ČR (PÚR ČR) určuje požadavky na konkretizaci úkolů 
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územního plánování v republikových, mezinárodních, nadregionálních a přeshraničních souvislostech, 

určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů a stanovuje republikové priority 

územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. V Politice územního rozvoje se rovněž 

vymezují oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území 

jednoho kraje, a dále stejně významné oblasti se specifickými hodnotami a se specifickými problémy, 

koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury. Pro vymezené oblasti, koridory a plochy se 

stanovují kritéria a podmínky pro rozhodování o možnostech změn v jejich využití.“ (145) 

 

Státní politika životního prostředí ČR 

Schválena usnesením vlády ČR č.6 ze dne 9. ledna 2013.  

„Nová Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020 vymezuje plán na realizaci efektivní 

ochrany životního prostředí v České republice do roku 2020. 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.“ (146) Problematika 

brownfieldů je v aktualizované Státní politice životního prostředí (MŽP ČR) diskutovaná v rámci cíle 

“Environmentálně příznivé využívání krajiny“.  

 

Národní strategie regenerace brownfieldů 

Strategie zaměřená přímo na problematiku brownfieldů byla zpracována na základě usnesení vlády ze dne 

31. srpna 2005 č. 1100 a vydána v červnu 2008. Jednatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a 

zpracovatelem je státní příspěvková organizace CzechInvest. 

„Strategie regenerace brownfieldů si klade za cíl zajistit vhodné prostředí zajišťující rychlou a efektivní 

realizaci projektů a zabránit vzniku nových brownfieldů. Vizí 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 kulturněhistorických, ekonomických, ekologických i sociálních hledisek.  

Ve velké části případů regenerace brownfieldů spočívá v rekonstrukci nevyužívaného a zanedbaného 

objektu pro nové využití. Někdy ale technický stav objektů (spojený např. i s ekologickou zátěží) 

neumožňuje provedení rekonstrukce. V tom případě proces regenerace brownfieldů zahrnuje dvě 

základní fáze: fázi rekultivace (vyčištění území, obnovení stavu podobného greenfieldu) a fázi obnovy 

(uvedení lokality opět k efektivnímu využití). U větších areálů často dochází ke kombinaci obou typů 

regenerace (některé objekty se rekonstruují, v části proběhne rekultivace a obnova). Kvůli vysokým 

nákladům a rizikům, které jsou spojeny s těmito typy projektů, však soukromý sektor nemá o investování 

do regenerace brownfieldů zájem. Z tohoto důvodu je v případě potřeby vhodné, aby fáze rekultivace 

(případně celého procesu regenerace) podpořil veřejný sektor tak, aby byl projekt dále komerčně 

životaschopný.  

Základním cílem Strategie je vytvoření vhodného prostředí pro rychlou a efektivní realizaci regeneračních 

projektů a prevenci vzniku nových brownfieldů. 

Střednědobé cíle (v horizontu do roku 2013) a způsob jejich dosažení: 

- Maximální zapojení dostupných evropských zdrojů pro regeneraci brownfieldů v programovacím období 

2007 – 2013. 

- Podpora přípravy projektů tak, aby bylo možné do roku 2013 využít maximum disponibilních 

prostředků z EU fondů. V rámci předkládaných projektů jednotlivých výzev konfrontovat informace o 

identifikovaných brownfieldech z databází a analyzovat, které potencionálně vhodné projekty by se mohly 

a měly připravovat na čerpání prostředků z EU fondů. 
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- Zohlednění možnosti regenerace brownfieldů i pro jiné než průmyslové využití (např. smíšená městská 

funkce, občanská vybavenost, zemědělství, bydlení). 

- Přímá i nepřímá podpora smíšených projektů regenerace. 

- Rozvoj systému vzdělávání v oblasti regenerace brownfieldů a zabezpečení profesionalizace veřejné 

správy v rámci této problematiky. 

Dlouhodobé cíle (za horizont roku 2013): 

- Snížení počtu brownfieldů a záborů zemědělské půdy pro novou výstavbu v souladu s principy 

udržitelného rozvoje. 

- Prevence vzniku brownfieldů. 

- Zlepšení kvality urbanizovaného prostředí a socioekonomický rozvoj postižených regionů. 

- Zlepšení kvality životního prostředí a odstraňování starých ekologických zátěží v brownfieldových 

lokalitách (tento cíl má jak střednědobý, tak dlouhodobý rozměr). 

- Cílené a efektivní využití veřejných prostředků pro podporu regenerace brownfieldů tam, kde je veřejný 

zásah nezbytný a odůvodnitelný. 

- Zavedení a zajištění aplikace nejlepší praxe při realizaci projektů regenerace brownfieldů, podpora 

profesionálně řízené realizace regenerace.“ (147) 

Vzorem úspěšného výsledku může být například anglická strategie Planning for the Communities of the 

Future, která se zavazuje k dosažení cílů výstavby 60% nových bytů na již dříve využívaném území (čehož 

v Londýně dosáhla a v dalších letech dokonce i předčila). (139) Příklad toho, že bez zřetelného a jasně 

formulovaného tlaku na využití vnitřních částí měst nemůže být snaha o jejich regeneraci úspěšná. 

 

regionální 

Úkolem regionální politiky je přispívat ke snižování rozdílů mezi sociálně ekonomickou úrovní 

jednotlivých regionů, usilovat o územně vyvážený hospodářský a sociální rozvoj, zlepšovat hmotné i 

sociální prostředí regionů a zachovávat jejich kulturní dědictví. Legislativní rámec pro podporu 

regionálního rozvoje vytváří Zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje. Řídícím dokumentem 

na národní úrovni je Strategie regionálního rozvoje. Mezi regionální programy podpory rozvoje 

(zaměřené obvykle na nejvíce postižené oblasti) patří např. Regionální program podpory rozvoje 

severozápadních Čech, Ostravska, vybraných hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů 

nebo Globální plán revitalizace pánevních oblastí severozápadních Čech. (148) 

Významnou součástí této skupiny jsou Strategické plány rozvoje jednotlivých sídel a pak Zásady územního 

rozvoje (ZÚR). Zásady územního rozvoje patří mezi nástroje územního plánování a stanoví zejména 

základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, v ZÚR jsou vymezeny plochy nebo 

koridory nadmístního významu a stanoveny požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory 

pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, dále jsou zde stanovena kritéria pro 

rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. (148) Příkladem jsou ZÚR hl. 

m. Prahy, které kromě toho, že stanovují prioritní využití transformačních území, definují 9 nadmístních 

transformačních oblastí a konkrétní i obecné zásady pro další rozvoj. Jedná se o transformaci těchto území 

s ohledem na jejich prostorové uspořádání, dopravní dostupnost a stávající hodnoty v území. 

Transformační území pak byla přenesena do návrhu ÚP. (149) 

Analýza 

Strategické nástroje jsou spolu s Legislativními nástroji hlavními pilíři všech ostatních nástrojů. Jsou 

poměrně obecné povahy, jsou však prvním nezbytným krokem na cestě ke konkrétním činům. Není možné 

je vynechat, protože pak se celý proces stává nekoordinovaným, nekoncepčním, poněkud náhodným a 

navíc špatně prezentovatelným jak veřejnosti, tak všem příslušným orgánům. Čím jasnější je vize, tím lepší 

je konečný výsledek. Stanovení kvantifikovatelných cílů má svou zřetelnou sílu a význam, protože nejen, 

že se tím vyvíjí tlak na příslušné orgány k jejich dosažení, ale také je tím jednoznačně objasněno, jaký je 

žádoucí výsledek a co by se pro jeho dosažení mělo ještě udělat. To je rozdíl mezi vizí: „Soustředíme se na 
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přestavbu brownfieldů“ a „60% všech nových bytů bude postaveno na dříve využívaných pozemcích 

(případ Londýna)“. Jeden je kvantifikovatelný, druhý ne. V jednom případě je možné ověřit, zda bylo cíle 

dosaženo, ve druhém je to dost diskutabilní a za dosažení cíle lze považovat prakticky jakoukoliv činnost. 

Implementace těchto nástrojů není příliš problematická a lze ji provést poměrně rychle (zejména na 

regionální úrovni), ale musí být přizpůsobena konkrétním výzvám a podmínkám. Musí je zavést orgán s 

dostatečnou autoritou, a pokud je to možné, jejich cíle by měly být kvantifikovatelné, a tedy 

kontrolovatelné, jinak je téměř nemožné vyhodnotit, zda jich bylo dosaženo.  

Pro revitalizaci nevyužívaných železničních ploch jsou tyto nástroje zcela zásadní a měly by být použity 

(po analýze potenciálu těchto ploch) jako vůbec první, protože právě přes ně dojde ke krystalizaci 

konkrétních cílů, procesů a mantinelů, na základě kterých lze pak nastavit ostatní nástroje tak, aby bylo 

možné tyto cíle splnit co nejsnáze, nebo aby je vůbec bylo možno splnit – týká se to především formy 

převodu majetku drah na sídla. V případě nevyužívaných železničních ploch je pak kvantifikovatelné 

nastavení nutné a proveditelné – nabízí se např. stanovení cílového počtu revitalizovaných ploch pro 

každý rok (je pochopitelné, že studnice nevyužívaných železničních ploch není nevyčerpatelná, nicméně 

po detailnějším zjištění rozsahu těchto ploch a jejich identifikaci lze již v koordinaci se sídly stanovit jasné 

a realistické cíle). Tyto nástroje budou muset být využity jak na regionální, tak i na národní úrovni, 

protože bude nutné podpořit/stanovit formu spolupráce ČD, SŽ a sídel (případně pak také soukromých 

subjektů), která je pro úspěch takovýchto projektů nutným předpokladem. To se týká i stanovení (a 

kontrolování) efektivity správy drážního majetku a provozu, kde jinak hrozí efekt setrvačnosti a z  něj 

plynoucí neochota konkrétních přednostů stanic a správců majetku důkladně kontrolovat, zdali jsou jejich 

budovy opravdu využity efektivně a účelně a zdali nemohou být uvolněny pro vhodnější účely.  
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9.1.2 Legislativní nástroje 

Cílem legislativních nástrojů je řádně pojmenovat a definovat problematiku nevyužívaných ploch a 

umožnit fungování dalších nástrojů jejich promyšleným zakotvením v legislativě ČR. Příkladem je třeba 

stanovení možnosti uplatňování a zapisování předkupního práva do katastru (což bylo před rokem 2013 

možné). Další možností je např. nabídnutí majetku k bezúplatnému převodu na města nebo obce v 

případě, že se jedná o objekty, které jsou historicky a architektonicky cenné.  

Česká legislativa územního plánování se pojmu brownfield vyhýbá, ale přesto je možné vysledovat snahu 

mapovat problematická území v rámci ÚAP v rozboru udržitelného rozvoje území jako jev 4. plochy k 

obnově nebo opětovnému využití území (eventuelně 64. staré zátěže území a kontaminované plochy) v 

příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. (Vyhláška č. 500/2006 Sb., vyhláška o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti). Běžně se 

objevují v ÚPD pojmy přestavbové a transformační plochy. Takto označená území odpovídají plochám 

obecně označovaným jako brownfieldy. (149) Legislativní a Strategické nástroje mají mnohdy překryv, jak 

je tomu u příkladu §55 stavebního zákona, odst (4), který významně preferuje využití brownfields před 

změnami územního plánu v nezastavěném území. 

Analýza 

Legislativní nástroje poskytují potřebný legislativní rámec všem ostatním nástrojům, které jednoduše 

nemohou fungovat, pokud nejsou zakotveny v příslušných zákonech/vyhláškách/směrnicích atd.  

Implementace nástrojů z jiných zemí je velmi obtížná, protože právní systémy se mezi státy obvykle 

odlišují a změny v nich bývají složité. Implementace 1 : 1 mezi zeměmi je tedy téměř nemožná, ale přenos 

obecných myšlenek (a definic) a způsobu myšlení je proveditelný. Je třeba poznamenat, že tento proces je 

velmi časově a politicky náročný, ale z dlouhodobého hlediska je také zcela zásadní. Pokud by se například 

uvažovalo o zavedení některých konkrétních silných penalizačních nástrojů (viz Ekonomické nástroje), 

nelze toto provést bez legislativních úprav. Časová náročnost použití těchto nástrojů by pak neměla být 

odrazujícím faktorem, měla by spíše vést k většímu tlaku na to, aby byly co nejrychleji a nejpřesněji 

formulovány (s použitím Strategických nástrojů) cíle a vize a také pojmenovány nutné úpravy, které musí 

být k dosažení cílů provedeny.  

Pro revitalizaci nevyužívaných železničních ploch jsou Legislativní nástroje velmi významné. Především je 

nutné stanovit legislativní rámec převodu majetku státních ČD a SŽ na sídla (či minimálně přednostní 

právo koupě nebo odprodej za případně zvýhodněných podmínek soukromým subjektům) a 

pravděpodobně i právně definovat nevyužívané železniční plochy. 
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9.1.3 Územně plánovací nástroje 

Vychází ze současného zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), 

který byl několikrát novelizován (ale jeho základní principy zůstaly nezměněny).  

Mezi využitelné nástroje územního plánování patří územně plánovací podklady (ÚPP): 

- Územně analytické podklady (ÚAP) - obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho 

hodnot, limitů využití území, záměrů na provedení změn v území a rozbor udržitelného rozvoje území.  

- Územní studie - navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů.    

Jak již bylo řečeno ve skupině „Legislativní nástroje,“ je možné v rámci ÚAP vyznačovat a mapovat 

problematická území v rozboru udržitelného rozvoje území jako jev 4. plochy k obnově nebo opětovnému 

využití území (eventuelně 64. staré zátěže území a kontaminované lochy). Běžně se zde objevují pojmy 

přestavbové a transformační plochy. (149) 

Z hlediska brownfieldů mají přímý dopad zejména tyto typy územně plánovací dokumentace (ÚPD): 

- Územní plán (ÚP) – co se brownfieldů týká, ÚP stanoví pravidla funkčního využití území, jeho 

prostorového uspořádání, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, případně asanaci tohoto 

území či zařazení do kategorie veřejně prospěšných staveb (což umožní vyvlastnění pro stanovený účel). 

- Regulační plán (RP) – stanoví parcelaci území, regulativy plošného a prostorového uspořádání staveb 

na pozemcích, asanační úpravy, eventuálně zařazení ploch a objektů do kategorie veřejně prospěšných 

staveb. (148) 

„Přestože je identifikace území brownfieldů již obsažena v průzkumech a rozborech územních plánů 

jednotlivých obcí a je pro tato území navržené nové funkční využití, není zřejmé, že jde o brownfield. Při 

podrobnějším řešení transformační problematiky zanedbaných území může být objeveno vhodnější 

využití lokality, než jaké je zakotveno v územně plánovací dokumentaci. V  některých případech je tato 

změna přijatelná a pro území i prospěšná, musí však projít standardní procedurou změny územního 

plánu. (147)  

Příkladem z praxe v ČR je návrh ÚP města Prahy (Metropolitního plánu), kde se mimo jiné objevuje 

definice: „Transformační území je území s nevyužívanými či nevhodně využívanými plochami s nízkou mírou 

stability využití a prostorové stability, v němž se předpokládají kvalitativní změny způsobu využití, struktury 

zástavby či typu zeleně.“ (150) Návrh ÚP je upravuje a doplňuje tak, že jsou vymezena významná 

přestavbová území včetně brownfieldů. Kromě obecných zásad a regulativů jsou u některých z nich 

stanovené zvláštní regulativy, vymezující požadavky na umístění strategických funkcí jako např. občanská 

vybavenost, parkové plochy nebo veřejné prostory. Návrh rovněž u některých přestavbových území 

ukládá podmínku zpracování územní studie. (149) I tento přístup však pořád nedává záruku kvalitního 

vývoje daných ploch, protože je stále příliš tvárný a bez jasného konkrétního konceptu.   

Dalším příkladem je snaha Odboru územního plánování a rozvoje města Brna. Výsledkem této snahy by 

měl být i návrh vymezení území brownfieldů „transformačních ploch, které by svými volnějšími regulativy 

umožnily investorům a vlastníkům daných území vyrovnat se s podmínkami územně plánovacích 

dokumentací.“ (151) „V novém ÚPmB  by pro transformační území (plochy) platilo – jedná se o plochy s 

vymezením pouze přípustného využití tak, aby bylo slučitelné s okolním územím. Využití těchto území 

bude podmíněno zpracováním územní studie nebo regulačního plánu, které také specifikují budoucí 

funkce. Návrh územního plánu počítá s nastavováním podmínek využití na několika úrovních, takže kromě 
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obecných podmínek budou pro každou individuální plochu (označenou kódem) stanoveny konkrétní 

podmínky. 

Územní studie spíše slouží k prověření možností využití a kapacity území. Z ověřených nástrojů se jinak v 

zahraničí běžně používané hodnocení brownfieldů podle rozvojového potenciálu v českém plánování 

vůbec neuplatňuje, přestože bylo zpracováno pro aplikaci v českých podmínkách a přineslo by veřejné 

správě další významnou informaci pro rozhodování o budoucím využití území nebo minimálně pro 

stanovení priorit rozvoje územního celku.“ (149) Jako jeden z problémů v ČR je možné vnímat přílišné 

spoléhání na ÚP jako na vše řešící a vše objímající dokument. Pro účely kvalitní revitalizace a rehabilitace 

nevyužívaných železničních ploch (potažmo brownfieldů) se jeví jako výhodná kombinace ÚP s dobře 

připraveným RP, který je postaven na realitě trhu a na správně zhodnocené socio-ekonomické základně 

daného území a který dá území jasnější a pevnější pravidla pro samotné sídlo a ne pouze pro investora.   

V Německu není možné požádat o stavební povolení v nezastavěném území, aniž by byl schválený 

regulační plán (Bebauungsplan). Regulační plán je totiž chápán jako nejdůležitější nástroj kontroly 

územního rozvoje. (139) 

Příkladem širších možnosti územního plánování je francouzský „ZAC (Zone d´aménagement concertée), což 

se překládá jako zóna projektového plánování nebo zóna rozvoje řízeného dohodou. Jedná se o specifický 

francouzský nástroj projektového plánování - jakási bílá místa v územním plánu, pro která je zpracována 

podrobnější územně plánovací dokumentace ve chvíli, kdy jsou pozemky v rukou orgánu veřejné správy 

nebo rozvojové společnosti jím zřízené a je stanoveno budoucí využití území.“ „Cílem operace ZAC je 

vybavení pozemků, které obec získala a jejich následný prodej. Vybavení pozemků ve výsledku znamená, 

že prodávaný pozemek je vybaven komunikacemi, sítěmi, zelení, občanskou vybaveností a zároveň 

podmínkami vymezujícími budoucí stavební objekt. Klient platí tzv. pozemkovou šarži, ve které jsou 

započítány náklady na vybavení pozemků i náklady na operační projekt a získává tzv. Knihu podmínek 

(Cahier descharges), kde je určena přípustná míra zastavěnosti pozemku, počet podlaží, tvar střechy a jiné 

detaily.“ (150) V rámci skupin nástrojů této práce se jedná o kombinaci Územně plánovacích, Stavebních a 

Smluvních nástrojů.  

Mezi další možné (a nedostatečně využívané) územně plánovací nástroje patří zjednodušující postupy 

(spojení územního a stavebního řízení) či územní opatření o stavební uzávěře a asanaci území. (152)  

Analýza 

České prostředí ve velké míře spoléhá na ÚP, který ale není schopen některé věci (např. veřejná 

prostranství či konkrétní urbanistickou strukturu) ze své podstaty dostatečně podchytit. ÚP může (a měl 

by) fungovat jako nástroj nastavující základní pravidla (podmínky) a požadavky dalšího využití území. Měl 

být ale doplněn dalšími nástroji, které se budou detailněji zabývat řešeným územím. Vhodný se pro tento 

účel po vzoru Německa jeví např. RP (neboli v ČR existující, ale nedostatečně využívaný nástroj) či obdoba 

francouzského ZAC, která by v našem prostředí mohla být využívána bez zavádění nové legislativy ve 

formě jisté kombinace Výstavbových a Smluvních nástrojů (viz dále).  

V oblasti územně plánovacích nástrojů lze dospět k závěru, že nástroje pro kvalitní revitalizace v ČR 

existují, avšak nedaří se je dostatečně využít a uplatnit. To může být způsobeno několika důvody, od 

nedostatečné odborné, finanční či personální základny jednotlivých orgánů (neboť kvalitní příprava 

revitalizace území tímto způsobem vyžaduje nezanedbatelné množství odborné práce), až po pro ČR 

typicky častou snahu příliš „nesvázat“ řešené území množstvím podmínek a požadavků, což by mělo vést k 

vyšší atraktivitě území pro developery (po vzoru raději příliš neregulovat, aby nebyl developer odrazen). 

Je ale velmi diskutabilní, zda-li je tento přístup opravdu opodstatněný, protože se objevují i názory (např. 

od Sekyra Group), že pro investory/developery je kvalitně připravené regulované území atraktivnější díky 

jasnému nastavení pravidel a vidině jednoduššího a rychlejšího procesu schvalování jejich projektu. Ve 

světě (např. Dánsku, Anglii, Francii, Německu) je pak poměrně detailní a v porovnání s ČR přísná regulace 

formy využití území obvyklou metodou, která osvědčeně funguje. Navíc je nesporné, že pro sídla samotná 
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je nanejvýš žádoucí mít vizi, jak se naloží s jeho nevyužívanými plochami, a jak tuto vizi cílevědomě 

prosazovat a zakotvovat (ideálně ve formě konkrétní přípravy ÚPD).  

Zvláštní podskupinou jsou nástroje územních opatření o stavební uzávěře a asanaci území, které jsou v 

českém prostředí relativně využívanou možností jak ovlivnit vývoj sídel. Jejich cílem je obvykle zajistit 

hladký průběh výstavby významných dopravních staveb a mít jistou kontrolu nad významnými 

rozvojovými územími města. Tato kontrola však nabývá spíše podoby zastavení výstavby např. do vydání 

nového ÚP a obvykle není využita pro přípravu detailnější a pevnější koncepce transformace území. Jistou 

extrémní a spíše teoretickou možností by bylo vyhlášení stavební uzávěry na extravilán sídel, ale výrazněji 

preferovanou (a podstatně jednodušeji prosaditelnou) možností je nastavení systému ostatními nástroji 

tak, aby k tomuto žádoucímu vývoji došlo bez nutnosti takto direktivního nařízení.   

Územně plánovací nástroje hrají pro revitalizaci nevyužívaných železničních ploch velmi důležitou roli, 

samozřejmě především pak v případech velice rozsáhlých území, na kterých bude probíhat zásadnější 

výstavba (typu nádraží Smíchov či Bubny v Praze). Většina nevyužívaných železničních ploch má však 

menší rozměry a leckteré jsou dokonce pod rozlišovací schopností mnoha těchto nástrojů. U ploch 

menších rozměrů s plánovaným využitím např. jako veřejná prostranství či vybavenost je nutné (nebo 

minimálně velmi užitečné) zakotvit tuto funkci v příslušných dokumentech územního plánování. Zvláště 

při plánovaném uvolnění ploch pro soukromý sektor je nanejvýše vhodné nastavit pomocí Územně 

plánovacích nástrojů jasná pravidla, která zaručí pro sídlo (a případně i dráhu) uspokojivé splnění jejich 

vize.  
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9.1.4 Ekonomické nástroje  

Tuto skupinu lze dále dělit na nástroje motivační (dotace, daňové úlevy apod.) a penalizační (např. daně za 

zábory půdy). Jejich ideou je obecně zdražení záboru zelených ploch a finanční podpora při obnově 

brownfieldů. Je nutné poznamenat, že motivační i penalizační nástroje fungují mnohdy jako spojené 

nádoby – penalizační nástroje získávají prostředky, které jsou pak využity v rámci nástrojů motivačních. 

 

Motivační nástroje 

K financování regenerace brownfieldů lze využít několika základních zdrojů: 

- evropské fondy – zejména Operační program podnikání a inovace (především v rámci programu 

Nemovitosti), Operační program životní prostředí, Operační program doprava, Operační program lidské 

zdroje a zaměstnanost, Program rozvoje venkova, Operační program Praha Konkurenceschopnost, 

Adaptabilita, Regionální operační programy. (147) Podpora z Fondů Evropské Unie obvykle nepřesahuje  

50 %, ale v jistých případech může dosáhnout až 80 % (výjimečně i 100 %). Místní a veřejné instituce 

získávají prostředky přednostně. Vlastníci pozemků musí splnit všechny právní podmínky. Dotaci může 

dostat i soukromá firma za podmínek, které odpovídají ekonomické podpoře podnikání. (141) 

- rozpočtové dotace – zejména programy Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj 

a Ministerstva životního prostředí 

- soukromé zdroje – investice developerů, partnerství veřejného a soukromého sektoru 

- dluhové financování – mezinárodní a české finanční instituce 

Část brownfieldů tvoří i projekty snadno ekonomicky realizovatelné, které jsou atraktivní pro soukromé 

developery a tudíž nevzniká potřeba je podporovat z veřejných zdrojů. Tyto projekty budou pouze 

zařazeny do veřejné databáze brownfieldů, kde budou nabízeny potenciálním investorům. (147) 

Jedním z velkých problémů brownfieldů je nutnost sanace kontaminace a odstranění narušených budov z 

pozemku a finanční (a časová) náročnost tohoto procesu. Jedním z řešení je převzetí tohoto rizika a 

nákladů státem (sídlem) – optimálně s využitím evropských dotací či přímé dotace. Z hlediska právní 

úpravy je potřeba stanovit pravidla pro udělování dotací v rámci celého řešení revitalizace brownfieldů a 

určit orgán odpovědný za jejich rozdělování. Praxí v některých zemích (např. ve Francii či v USA) je, že 

náklady odstranění zátěže nese podnik, který škodu zavinil. Problémy však nastávají, když původní 

podnik již neexistuje, znečištění pochází z různých aktivit více podniků a také je složité stanovit, jaké míry 

odstranění zátěže (bezpečnosti) má být dosaženo. (141) U nevyužívaných železničních ploch v ČR by tento 

přístup znamenal, že by dekontaminaci platilo ČD či SŽ, což není příliš reálné.   

„Pro regeneraci území a zejména brownfieldů je rovněž velmi zajímavý nástroj pozemkového fondu. Tento 

nástroj byl poprvé použit v 80. letech v Porúří. Od této doby je v SRN používán. Dnes má však daleko 

sofistikovanější podobu. Úkolem tohoto fondu je připravovat území, které původně spadalo do kategorie 

brownfield pro novou výstavbu. Fond zde plní roli developera. Zajistí pozemky, vyřeší jejich 

majetkoprávní vztahy, dekontaminuje je a připraví k prodeji soukromému investorovi. Z výnosu z prodeje 

financuje nákup a přípravu nových pozemků.“ (139) 

Jiným motivačním nástrojem je zvýhodnění odpisů nákladů na činnosti související s vytvářením podmínek 

pro obnovu brownfieldů včetně nákladů na odstranění kontaminace. Zvýhodnění odpisů nákladů na 

činnosti související s revitalizací brownfieldů je implementováno do procesu obnovy přijetím příslušného 

zákona o daních z příjmů. (153) 
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Možností je také poskytování či vytvoření systému výhodných půjček s nízkým úrokem pro projekty řešící 

tato problematická území.   

Formou nepřímé podpory je pak poskytnutí bezplatného pronájmu (žádoucím novým užitím) na dobu 

určitou (ať už ze strany ČD či SŽ vůči sídlu nebo vůči soukromému subjektu).  

Velmi důležitým nástrojem je také bezúplatný převod majetku (typicky ze společnosti na sídlo). 

Dalším nástrojem, který oživí podnikatelské prostředí a který zatím není v ČR ve větší míře uplatňován, je 

podpora projektů v partnerství veřejného a soukromého sektoru. Takzvané projekty PPP (Public Private 

Partnership) jsou nástrojem spolupráce zmíněných dvou sektorů, která by měla vést k výhodám pro obě 

strany. Zatímco veřejný sektor by využil zkušenosti soukromého a nemusel by za nákladnou investici 

vyplatit najednou velkou sumu finančních prostředků, pro soukromý sektor představuje velmi výhodnou 

investici, která je garantována veřejným sektorem. V ČR se tato spolupráce vždy osvědčila, což dokládají i 

pravidelné zprávy neziskové organizace Transparency International. (154) Nicméně v ČR jsou zatím 

projekty PPP spíše vzácné. Chybí zde jejich konkrétní podpora a hlavně chybí know-how na úrovni 

konkrétních aktérů regenerace území, přístup k vědomostní databázi a k příkladům dobré praxe.  

Penalizační nástroje 

Jedním ze žádoucích výsledků trvale udržitelného rozvoje je omezení nových záborů zemědělské půdy a 

zastavení využívání této půdy pro průmyslové a rezidenční využití. Nástrojem, který zmírňuje zabírání 

půdy, je zvýšení odvodů za odnětí půdy. Principem je, že ten, v jehož zájmu se ze zemědělského půdního 

fondu půda odnímá, je povinen zaplatit finanční kompenzaci neboli odvod ve výši stanovené podle přílohy 

zákona o ochraně půdního fondu. Prostředky získané z odvodů pak slouží potřebám ochrany životního 

prostředí. 

Další možností je účelové zvýšení daně z nemovitosti u některých typů brownfieldů, jejíž cílem je přimět 

jejího pasivního vlastníka k akci. V podstatě jde o určité zpoplatnění neuspokojivého stavu nemovitosti v 

kombinaci s pasivitou vlastníka. Žádoucím výsledkem je zahájení revitalizace plochy jejím vlastníkem 

nebo převod na jiný subjekt. (153) Variací je povinné pojištění za znečištění, které je určeno k pokrytí 

škod třetích osob a nákladů na dekontaminace v případě dávného znečištění neznámého původu. (141) 

V Německu ve spolkové zemi Hessensko se používá nástroj zvaný Eko-účet. Jeho principem je finanční 

hodnocení ekologické hodnoty stavebního pozemku před a po výstavbě. Dojde-li k snížení ekologické 

hodnoty pozemku je povinen stavebník zemské vládě kompenzovat toto snížení ekologické hodnoty, 

kterou upravuje Zákon o ekologickém hodnocení území. Finanční prostředky jsou pak použity na 

regeneraci jiného těžko regenerovatelného pozemku v rámci regionu. (139) 

Analýza 

Implementace motivačních nástrojů je oproti penalizačním obecně výrazně jednodušší – do jisté úrovně 

mohou být použity sídly pouze v rámci jejich interního nastavení rozpočtu. Použití penalizačních nástrojů 

(ale i některých významnějších motivačních) pak prakticky vždy vyžaduje nejprve využití Legislativních 

nástrojů a zakotvení příslušného nástroje v právním rámci. V ČR jsou motivační nástroje uplatňovány a 

konkrétní revitalizační projekty jsou finančně podporovány, nicméně nedochází ve větší míře k 

prosazování revitalizačních záměrů na úkor zabírání volné zemědělské půdy. Forma podpory (neboli 

motivační nástroje) není natolik silná, aby se nevyužívané plochy (ať už železniční, nebo obecně 

brownfieldy) staly pro developery obecně výrazně atraktivnějšími, a penalizační nástroje se v ČR 

prakticky nevyužívají. Proto dochází neustále k dalšímu zabírání půdy a k četné výstavbě na volných 

plochách převážně na periferiích měst, což je vysloveně nežádoucí jak z hlediska ekologického 

pohlížejícího na půdu jako na vyčerpatelný zdroj, tak z hlediska urbanistického díky suburbanizaci a 

častému parazitnímu či agresivnímu charakteru těchto nových celků vůči stávající struktuře. Je složité 

výrazně posílit v ČR přímé motivační nástroje (dotace) z důvodu omezených financí, nabízí se však větší 

využití těch nepřímých (např. dočasné bezplatné pronájmy či daňové odpustky). Možností, kterou je nutné 
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díky její vysoké osvědčené efektivitě minimálně uvážit, je po úspěšném vzoru zahraničních rozvinutých 

zemí (především Německa) zavést a posílit penalizační nástroje (jak ty nutící pasivní vlastníky k akci, tak 

ty znevýhodňující stavění na „zelené louce“) – to však vyžaduje získání politické podpory (pro nutné 

použití Legislativních nástrojů), které v českém kontextu bude s nejvyšší pravděpodobností velmi složité. 

Oficiální státní podpora a důraz na PPP projekty je pak nutnou samozřejmostí.      

U nevyužívaných železničních ploch jsou možnosti použití těchto nástrojů poměrně široké – prvním je 

koneckonců např. forma převodu drážního majetku na sídla (ať už zvýhodněná nebo bezplatná). 

Financování či finanční podpora jednotlivých projektů je pak pochopitelně zásadní a velmi efektivní 

nástroj. U veřejné vybavenosti, ale v některých případech i u té komerční (je-li v dané ploše natolik 

žádoucí a jinak nepravděpodobná), je užitečné využít formy nepřímé podpory jako je odpuštění daně 

z nemovitosti nebo bezplatný pronájem na dobu určitou. Penalizační nástroje nejsou u železničních ploch 

příliš relevantní (penalizace ČD a SŽ za případnou neefektivitu využití ploch či pasivitu by mohla být 

z hlediska financí spíše kontraproduktivní), nicméně v širším kontextu penalizace např. zabírání volné 

půdy a podpory výstavby v intravilánu svoje uplatnění samozřejmě mají.     
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9.1.5 Výstavbové nástroje  

Slouží k prosazení záměrů sídla či státu formou výstavby především dopravní a technické infrastruktury. 

Obecně dojde nejprve k získání řešených ploch do vlastnictví (což může být velice dlouhý proces, proto je 

nutné mít dlouhodobou konkrétní vizi a plán pro dané území), následně dojde k rozparcelování (které 

případně předchází dekontaminační proces), vybudování komunikací a zasíťování pozemků. Takto 

připravené pozemky jsou poté obvykle prodávány již standardně zájemcům (většinou investorům a 

developerům), kteří na nich uskuteční své projekty. Výhodou tohoto přístupu je pevná kontrola nad 

výslednou podobou území (neboť uliční a do jisté míry strukturální síť je daná, stejně jako stěžejní veřejné 

prostory mohou být již dané) a v ideálním případě i finanční zisk. Podobu zástavby je možné dále ovlivnit 

pořízením regulačního plánu (viz skupina Územně plánovací nástroje) či smlouvy o podobě území (viz 

skupina Smluvní nástroje). Nevýhodou je nutnost poměrně velké počáteční investice a dlouhodobé 

shromažďování a odkupování pozemků či objektů.  

Tento přístup využily v ČR např. Litoměřice pro výstavbu nové vilové čtvrti a v cizině např. v Dánsku 

v Kodani pro probíhající výstavbu nové městské části Nordhavn. Je i součástí francouzského ZAC (Zone 

d´aménagement concertée – více viz skupina Územně plánovací nástroje). (149) 

Analýza 

Účinné nástroje, které lze velmi snadno využít v různých zemích (a městech). Vyžadují určitou úroveň 

odbornosti, schopností, znalostí a dokonce i odvahy zúčastněných lidí - to však vede k pevné kontrole 

výsledku. Výstavbové nástroje často vyžadují poměrně velké investice a obvykle dlouhodobý závazek (v 

případě brownfieldů pak také často platí, že celá lokalita má více než jednoho vlastníka, což značně 

zpomaluje proces získávání pozemků a budov). Tyto nástroje jsou z těchto důvodů v ČR zatím využívány 

spíše ojediněle a pro relativně menší projekty. Velkou výhodou těchto nástrojů je však jejich možnost 

okamžitého využití (není nutná složitá úprava legislativy) a skutečnost, že mohou v dlouhodobém 

horizontu generovat nezanedbatelný příjem (v zahraniční – např. v Dánsku – tak funguje město v zásadě 

jako developer, který má obrovskou výhodu oproti ostatním developerům ve formě menšího tlaku na 

rychlý a maximální zisk). Při větší oficiální podpoře PPP projektů lze očekávat, že by se podíl těchto 

nástrojů na zdárných revitalizačních projektech mohl podstatně zvýšit.     

Pro nevyužívané železniční plochy se jeví tyto nástroje jako velmi efektivní především v případech 

rozsáhlé výstavby, u menších projektů nejsou příliš uplatnitelné, resp. smysluplné a rentabilní - fungovaly 

by nicméně ve formě např. konverze části nádraží na komerční prostory, které by následně byly pronajaty 

či rozprodány.  
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9.1.6 Organizační nástroje 

Tyto nástroje koordinují dílčí pohledy různých orgánů, sdružují odborníky v dané oblasti, působí jako 

poradce veřejného i soukromého sektoru, usilují o dosažení změn v legislativě napomáhající projektům 

obnovy brownfieldů a zajišťují proveditelnost projektů a dostatečné zdroje financování (včetně např. 

fondů EU). 

Instituce, které se zabývají regenerací území v České republice, jsou zejména Agentura pro podporu 

podnikání a investic (CzechInvest), Institut udržitelného rozvoje sídel, Centrum pro regionální rozvoj ČR a 

Regionální rady regionů soudržnosti. (139) Resortem odpovědným za řešení problematiky regenerací 

brownfieldů v ČR je Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Ministerstvem životního prostředí a 

Ministerstvem financí. Ministerstvo průmyslu a obchodu bude tuto činnost koordinovat s ostatními 

zainteresovanými ministerstvy pomoci meziresortní hodnotitelské komise. Vzhledem k počtu brownfieldů 

a specifickým podmínkám v jednotlivých regionech ČR je velmi důležitá také spolupráce na regionální a 

místní úrovni. (147) „Na této úrovni se v České republice vyskytují Regionální rozvojové agentury, které 

jsou do jisté míry podobné s Regional Development Agencies v Anglii. Jedná se o síť rozvojových agentur a 

současně také síť jednotek regenerace brownfieldů přidružených či nepřidružených ke krajským úřadům. 

Každá z těchto agentur ale funguje lehce odlišně a také jinak je v ní zachycena podpora regenerace 

brownfieldů.“ (139) 

 „Jednou z překážek fungování efektivního systému podpory regenerace území v České republice je 

nedostatečná institucionální podpora, zejména pak na vládní úrovni. Chybí zde jednotící nástroj, politika, 

či instituce, která by dané dílčí pohledy koordinovala a celkově zaštiťovala. V ČR zatím neexistuje úřad, 

který by byl za regenerací území celkově a jedině zodpovědný. Odpovědnost a spolu s tím i související 

programy podpory jsou roztříštěné mezi několik ministerstev a následně mnoho dalších aktérů, které 

ministerstva zřizují, či je zaštiťují. Rovněž je nutno zmínit, že ani pro jednu z institucí, které se u nás 

zabývají brownfieldy, to není jediná problematika, která těmto úřadům přísluší.“ (139) Nejblíže k takové 

instituci je CzechInvest kladoucí si za cíl dosažení změn v legislativě, zajištění realizovatelnosti projektů a 

dostatečných zdrojů financování včetně fondů EU. Ani ten se ale nezabývá pouze brownfieldy, ve svých 

dokumentech je oproti svým zahraničním protějškům méně konkrétní a celkově je méně důsledný.  

Dobrým modelem řešení této situace je „anglický institucionální model, který vystupuje jako jednotný a 

provázaný celek. V Británii byl tímto úřadem (do roku 2018) Homes and Communities Agency. Ten se 

zabýval rozvojem území v obecné rovině, ale také koordinoval koncepce a politiky rozvoje, sdružoval 

odborníky v danou problematice. Navíc byl i schopen zajistit financování akčních plánu na podporu 

regenerace. Pro orgány na místní úrovni koordinoval klíčové programy podpory, dále byl pro ně poradním 

orgánem. V neposlední řadě zajišťoval poradenství i pro soukromý sektor. Homes and Communities 

Agency byl také knihovnou dobrých příkladů regenerace z praxe. Důležitou pravomocí, kterou tato 

agentura disponovala, bylo právo vyvlastnění nemovitostí.“ (139) Tato agentura v roce 2018 zanikla, ale 

byla nahrazena dvěma institucemi Homes England a  Regulator of Social Housing, které si rozdělili její 

činnosti. Obdobně si můžeme vzít příklad z anglických Regional Development Agencies, kde je v každém 

regionu zastoupena pouze jedna a tatáž jednotka zabývající se podporou rozvoje regionu a zároveň 

regenerací brownfieldů, což je oproti roztříštěnějšímu českému modelu výrazně efektivnější a 

přehlednější. 

„V zemi Porýní – Falc existuje již od roku 1991 vládní Komise pro konverzi (Konversionskabinett), složená 

ze zástupců zemských ministerstev hospodářství, dopravy, financí, vnitra a sportu a ministerstva práce, 

sociálních věcí, rodiny a zdravotnictví. Hlavním koordinátorem komise je zástupce ministerstva vnitra a 

sportu. Tato komise vytváří cílené, daným podmínkám přizpůsobené programy a finanční modely pro 
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zlepšení hospodářské a sídelní struktury a iniciuje vznik místních společenství za účasti obcí, právnických 

osob i nevládních organizací, které pak společně participují na zpracování územních studií a regulačních 

plánů pro konkrétní vojenské prostory. V roce 2003 byla zemskou vládou při Technické univerzitě v 

Kaiserslautern zřízena Rozvojová agentura země Porýní Falc zaměřená na metodickou pomoc a podporu 

regionálních a komunálních projektů, mezi nimiž v této zemi zaujímají konverze (zejména armádní a 

drážní) důležitou roli. Pomáhá obcím a regionům volit optimální strategie a postupové kroky k získání 

finančních prostředků a k dosažení pro obec i partnerského investora oboustranně atraktivních cílů.“ 

(141) 

V ČR existuje zatím neprosazený návrh CzechInvestu na vytvoření institutu Národního koordinátora, což 

by byl „člen vlády odpovědný za celkovou koordinaci a vedení procesu, odpovědný za zpracování, 

implementaci a aktualizaci národní strategie/politiky regenerace brownfieldů.“ K ruce by mu byl 

„Meziresortní výbor - Pracovní skupina složená ze zástupců ministerstev, případně dalších odborných 

institucí (kraje, obce, N/BRU apod.) jako platforma pro spolupráci a koordinaci v oblasti brownfieldů na 

centrální úrovni.“ (147) 

Problémem jsou také malá města, jejichž úřady nemají dostatečné personální obsazení, aby náročný 

proces revitalizace a rehabilitace brownfieldu zvládly. Řešením je proces významně zjednodušit nebo 

využít právě celostátní agenturu, která by se o vše postarala i na jejich lokální úrovni pouze v koordinaci 

s příslušným úřadem.  

Analýza 

Nástroje náročné na čas a úsilí, do kterých se však vyplácí z dlouhodobého hlediska investovat. Je nutné je 

využívat, protože fragmentace problematiky revitalizací a její nejednotné řešení je velice problematické a 

neefektivní. Jsou to nástroje, které je možné snadno implementovat v rámci země (nebo minimálně 

v rámci sídla, byť platí, že čím vyšší úroveň organizace, tím samozřejmě lépe). Vyžadují ale vybudování 

rozsáhlé základny kompetentních osob s dostatečnými znalostmi a dovednostmi. Výhodou je, že většina 

poznatků je přenosná (mezi sídly či kraji, ale i mezi státy) a v ideálním případě je dobrým zvykem pozvat 

odborníky a profesionály, kteří mají zkušenosti s revitalizačními projekty a jsou schopni tedy nabídnout 

odbornou pomoc obrovské hodnoty. Sdílení know-how je jedním za základních kamenů těchto nástrojů a 

skrývá v sobě potenciální výhodu rychlého nárůstu (neboli je poměrně složité získat zkušené odborníky 

na začátku procesu, nicméně čím více projektů se takto zpracuje, tím rychleji roste příslušná základna 

odborníků a tím je výrazně snadnější následné zpracování dalších projektů). Jistou výhodou je také 

relativní finanční nenáročnost tohoto nástroje, protože minimálně zpočátku spočívá především ve využití 

a rozvinutí stávající základny odborníků skrze školení, odborné výjezdy a studium zahraničních materiálů 

a Best Practice manuálů. I pokročilejší podoba tohoto nástroje ve formě založení národní poradní 

agentury není v rámci státního rozpočtu nikterak dramatickou položkou. 

Pro revitalizaci nevyužívaných železničních ploch je nutné Organizační nástroje maximálně využít. Know-

how je u této problematiky poměrně specifické a tudíž je nanejvýš užitečné ho co nejvíce sdílet. Pozitivní 

je, že i v ČR existuje už poměrně hodně úspěšných revitalizačních projektů, z jejichž zkušeností lze čerpat 

– nemluvě pak už vůbec o zahraničí, kde některé země (především např. Anglie, Německo, USA) mají 

zkušenosti s revitalizací nevyužitých železničních ploch v řádech desítek let a mají velmi rozvinuté 

metodiky, které jsou minimálně v obecné rovině rozhodně inspirativní a využitelné i v ČR. Zásadním 

přínosem pro problematiku nevyužívaných železničních ploch by byl vznik samostatného orgánu (ideálně 

nezávislého na ČD a SŽ a ve formě organizační složky státu), který by tyto plochy aktivně a systematicky 

vyhledával, posuzoval jejich skutečné využití a koordinoval jejich uvolnění (se souběžnou komunikací se 

sídly, aby znal jejich potřeby a vize). 

 



131 
 

9.1.7 Evidenční nástroje 

Většinou nabírají formu vytvoření jednotné celostátní databáze řešených ploch, což je zcela zásadní pro 

umožnění co nejsnazšího a nejpřesnějšího vyhledání území pro daný investiční podnikatelský (ale i 

veřejný) záměr.  Podstatné je, aby tato databáze byla aktuální a aby obsahovala maximum známých 

relevantních údajů. V ČR existuje např. několik typů databází brownfieldů - národní (MŽP, VCPD), krajské 

a místní, které nejsou informačně ani formátově sjednocené. Toto vytváří zbytečně nepřehlednou situaci. 

Řešením je sjednocení databází do jedné celostátní s povinnou aktualizací údajů.  

Za zmínku stojí projekt Brownfields 3000 agentury CzechInvest, který v ČR identifikoval kolem 3000 

brownfieldů a klade si za cíl během 5-10 let jich přibližně čtvrtinu regenerovat. Problémem této 

identifikace je ale například fakt, že za brownfield považuje plochu s minimální rozlohou pozemku 2 

hektary, což zdaleka nepokrývá všechny brownfieldy v ČR.  

Vzorem může být např. anglická „National Land Use Database, která funguje od roku 1998 a obsahuje 

vysokou míru podrobnosti dat registrovaných brownfieldů a dříve využívaných území. Údaje do ní jsou 

vkládány na základě povinnosti a díky tomu má vysokou vypovídací schopnost. Naproti tomu česká 

databáze pokrývá pouze vybraný okruh ploch brownfieldů. Evidence brownfieldů by měla být nástrojem, 

který je pravidelně aktualizován a jehož pomocí lze zpracovávat jejich komplexní analýzu, zpracovat 

strategie a následně je i monitorovat. (139)    

Analýza 

Základní nástroje pro pohodlné fungování mnoha dalších nástrojů. Bez dobré databáze je velmi obtížné 

nejen hledat nové investiční příležitosti, ale také plánovat, vyhodnocovat a analyzovat data a podle nich 

pak jednat. Nedostatek informací o stavu řešených ploch (ať už se jedná o brownfieldy nebo nevyužívané 

železniční plochy) znamená, že nelze snadno posoudit, jaká je situace, ale i zda byly jiné nástroje účinné. 

Tyto nástroje jsou poměrně snadno implementovatelné (s výjimkou povinných aktualizací dat, tento 

požadavek by musel být prosazen Legislativními nástroji), ale je třeba poznamenat, že města (kraje a 

sídla) již obvykle nějaké databáze mají - cílem je spojit je a sjednotit jejich informační úroveň a formát. 

Ideální situací by byla unifikace databáze v rámci celé EU, aby bylo možné data porovnávat mezi zeměmi. 

To by umožnilo sledovat současný stav a analyzovat vývoj v čase (a na něm například účinnost nástrojů a 

národní strategie). 

Pro revitalizaci nevyužívaných železničních ploch je vytvoření databáze těchto ploch nutné, v první řadě 

kvůli identifikaci těchto ploch (a s ní související návrh na uvolnění od ČD či SŽ) a v druhé řadě pro snadné 

vyhledávání a prezentaci investičních příležitostí v rámci jednotlivých oblastí. 
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9.1.8 Osvětové nástroje 

Jednou ze základních podmínek řešení brownfieldové otázky je nutnost výrazného zvýšení úrovně vědomostí a 

dovedností a zvýšení povědomí o problematice u široké veřejnosti. Cílem CzechInvestu je např. ve spolupráci s 

experty a specializovanými vzdělávacími institucemi vytvořit ucelený vzdělávací systém přednášek, konferencí, 

kurzů a seminářů. Součástí je příprava vzdělávacích projektů a školení v rámci institucí veřejné správy a v rámci 

vzdělávacích programů EU pro veřejnou správu i pro širokou veřejnost, kde mohou být využity prostředky 

operačních programů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů (Operační program vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, Regionální operační programy) nebo 

případně technické asistence operačních programů. (147) Do těchto programů se účinně zapojují i univerzity, 

které organizují speciální studijní kurzy a workshopy, případně výchovné akce jako např. Nádraží žije, kdy se 

studenti a také veřejnost podílela na úklidu a opravě nádraží Havířov, či francouzské „Žít na staveništi“, kdy se 

mladí lidé podílejí na opravách a rekonstrukcích nejrůznějších historických objektů a areálů brownfieldů. (141) 

Důležitou roli má také sdílení informací mezi jednotlivými účastníky regeneračního procesu v online formě, 

v ČR např. veřejná Národní databáze brownfieldů či stránka Výzkumného centra průmyslového dědictví FA 

ČVUT. Obdobně zásadní je sdílení zkušeností z praxe a vhodných metod revitalizace, jako je např. The High Line 

Network. 

Do tohoto nástroje také patří proces spoluúčasti (participace) veřejnosti, do kterého jsou zapojeni obyvatelé ze 

zasažených a okolních oblastí a to nejlépe od těch nejranějších fází projednávání záměrů. Do projektu je 

veřejnost začleněna formou nejrůznějších besed, dílen či plánovacích víkendů. „Účastí veřejnosti získávají 

investoři zpětnou vazbu o akceptaci svých záměrů. Naopak obyvatelé jsou svou spoluúčastí na výsledné podobě 

díla současně motivováni ke vztahu k němu, berou jej více za vlastní a nejsou pak lhostejni k nešetrnému 

nakládání s ním v případě vandalismu, ale i různých majetkových machinací a změnách využití.“ (141) Je 

užitečné pak hlasu veřejnosti opravdu naslouchat, neboť často se ve velkém množství informací od nich 

získaných skrývají velmi užitečné nápady a odůvodněné (byť na první pohled možná ne zcela zřejmé) potřeby. 

Zásadními nástroji jsou v dnešní době sociální sítě, jejichž roli v oblasti informování veřejnosti a budování 

vztahu k projektu nelze podcenit. Jejich výhodou je velký dosah za velmi nízké náklady, nevýhodou je logické 

zaměření se především na mladší obyvatele. I tyto kampaně by měly být doplněny tradičnějšími metodami 

informování jako je osobní kontakt (setkávání, veřejné prezentace) nebo články v médiích (ať už odborných 

nebo populárních).  

Analýza 

Silné nástroje s velkým vlivem (zejména na veřejné mínění). Jejich použití má mnoho výhod, které vyplývají z již 

zmíněného budování vztahu mezi veřejností a projektem. Veřejnost má (a do jisté míry oprávněný) pocit, že má 

větší kontrolu nad tím, co se děje v jejich sídle, v jejich sousedství. Tento efekt funguje jako ochrana projektu a 

to ve vícero rovinách, například zajišťuje kontinuitu projektu - pokud již byl někde publikován, prezentován a 

lidé se o něm dozvěděli, zúčastnili se jednání či participačních setkání a vybudovali si k němu vztah, nebudou 

pak snadno přijímat zásadní změny v projektu (typu zvýšení hustoty zástavby či její navýšení, demolice cenných 

objektů a podobně). Informovaná veřejnost pak slouží jako jakási pojistka, která může mít až překvapivý vliv. 

Velkou výhodou těchto nástrojů je, že je lze okamžitě použít kdykoliv a kdekoli, dokonce i nejmenšími entitami 

(jako jsou vesnice) a s relativně zanedbatelnými náklady.  

U revitalizací nevyužívaných železničních ploch jsou toto nástroje, které je vhodné zapojit prakticky od 

samotného začátku – kvalitně zpracovaná prezentace záměrů, které mají prakticky vždy pozvednout kvalitu 

života v sídle, je snadný způsob jak získat podporu veřejnosti (a tedy i politickou podporu). Pro maximální 

zvýšení povědomí a pozitivního vnímání projektů je velice účelné jít cestou dočasného využití ploch, které 

s minimálními náklady (které je někdy navíc ochotné vzít na sebe nějaké místní sdružení či komunita) může 

docílit velkého efektu a popularity. Skvělou pokladnicí zkušeností zaměřených na revitalizace železničních 

ploch je výše zmíněný The High Line Network, který prezentuje 37 úspěšných projektů a nabízí 18 

strategických dokumentů obsahujících zkušenosti s revitalizačním procesem. 
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9.1.9 Smluvní nástroje 

„Kvalitní územně plánovací smlouva mezi místním plánovacím úřadem a investorem, která obsahuje 

transparentní vlastnické vztahy a případné výkupy a výměny pozemků, jednoznačné termíny, práva a 

povinnosti všech zúčastněných partnerů, například na jakou úroveň má být pozemek dekontaminován a 

řešení v případě, že se další neznámá zátěž objeví během stavby.“ (141) 

„Inspirací pro ČR může být také velmi dobře fungující program města Lipska na přechodné užívání 

soukromého majetku pro veřejná prostranství. Tento program funguje na základě smlouvy mezi městem a 

privátním majitelem, kdy je využíván pozemek soukromníka jako veřejné prostranství. Nájem bývá na 10 

let. Majitel hradí náklady na demolici a vyčištění pozemku. Dále je ale osvobozen od daní a hlídaní 

majetku. Zde je také nutné dodat, že v Německu existuje vyšší sazba daně z nemovitosti, pro nemovitosti, 

které jsou ve špatném technickém stavu, či spadají do kategorie brownfield.“ (139) 

Příkladem tohoto přístupu je také francouzský „ZAC (Zone d´aménagement concertée – více viz skupina 

Územně plánovací nástroje) a tzv. Kniha podmínek (Cahier descharges), kde je určena přípustná míra 

zastavěnosti pozemku, počet podlaží, tvar střechy a jiné detaily. (149) 

Analýza 

Jak ukazuje příklad Německa, tyto nástroje umožňují být při řešení revitalizací velmi kreativní (někdy 

navíc bez zdlouhavé nutnosti použití Legislativních nástrojů). Jsou flexibilní, a proto je lze celkem snadno 

použít v jakékoli zemi (i když v jejich složitějších formách je možné, že je bude třeba podpořit jinými 

nástroji, jako jsou Legislativní, Ekonomické či Územně plánovací). Smluvní nástroje stojí často na pozadí 

použití mnoha jiných nástrojů, nicméně jsou mnohdy nutnou podmínkou jejich fungování.  

Pro nevyužívané železniční plochy jsou velmi dobře uplatnitelné – jedna z možných cest uvolnění 

železničních ploch spočívá i v jejich uvolnění na dobu určitou (s možností prodloužení), např. u ploch, 

které železniční provoz momentálně sice příliš nepoužívá, ale raději by si je podržel v záloze pro případný 

budoucí rozvoj. Toto je kompromisní řešení, jak mohou být tyto plochy ponechány v majetku ČD nebo SŽ a 

přitom sloužit pro sídlo prospěšnějším účelům (protože nelze reálně očekávat, že zásadní rozvoj železnice 

nastane v nejbližších 10 letech a pravděpodobně i déle, je i případná investice sídla do těchto ploch a 

objektů ospravedlnitelná).  
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9.1.10 Památkové nástroje 

Jednou z možností je i vyhlášení konkrétního objektu či území kulturní památkou. Památková ochrana je 

prováděna formou evidence, ochrany a záchrany (konzervace, restaurování, rekonstrukce). Památková 

péče funguje jak na národní, tak i mezinárodní úrovni (nicméně u železničních ploch a objektů je dosažení 

mezinárodní ochrany málo pravděpodobné). V ČR se památkovou péčí zabývá Památková inspekce, odbor 

památkové péče Ministerstva kultury ČR a jím zřízená odborná organizace – Národní památkový ústav. 

Ochraně památek se věnují i nezávislé spolky a občanská sdružení (např. Důl architektury zabývající se 

především nádražím Havířov, ale i Ostrava-Vítkovice). Návrh na vyhlášení památky může podat jakýkoliv 

subjekt, ale kulturní památku může vyhlásit pouze Ministerstvo kultury ČR (po projednání s krajským 

úřadem a obecním úřadem obce s rozšířenou působností). Oblast industriálního dědictví je – i přes 

pozitivní vývoj v posledních letech – pořád oproti ostatním památkám poněkud upozaděna a tak je větší 

tlak na ochranu i těchto památek velmi vhodný.  

Výhodou je zajištění ochrany před necitlivými zásahy či demolicí, nevýhodou je jisté omezení (nicméně 

rozhodně ne zamezení) následné konverze a nového využití.  

Analýza 

Různé země mají své vlastní systémy ochrany a podpory kulturního dědictví. Nevýhodou je, že Památkové 

nástroje mají spíše ochranný charakter a tak výrazněji nepodporují ani nemotivují k revitalizaci objektů či 

ploch (spíše k jejich rekonstrukci). Krom toho je nutné bojovat s určitým stigmatem mezi soukromými 

investory, kteří mají k objektům prohlášených za památku spíše negativní postoj a obavy z toho, že 

památková ochrana jim výrazně znesnadní či přímo znemožní využít objekt novým způsobem. Tyto obavy 

jsou v některých případech neopodstatněné, ale obecně je nelze zcela ignorovat. Památkový ústav 

opravdu někdy postupuje při ochraně poměrně dogmaticky a především ne zcela předvídatelně, proto je 

památková ochrana objektivně pro soukromé investory opravdu spíše rizikovým faktorem než výhodou. 

Tento vztah by bylo vhodné postupně napravit a formu ochrany zpřehlednit, případně zvýšit (především 

finanční) zájem investorů o prospěšné projekty. Na druhou stranu paradoxem je nedostatečná 

síla/schopnost památkové ochrany vyvinout u agresivnějších majitelů dostatečný tlak na to, aby 

zachránila cenné objekty (příklad nádraží Vyšehrad, u něhož se díky nedostatečným či nedostatečně 

uplatňovaným penalizačním nástrojům nedaří zastavit proces postupného chátrání hraničící s vědomým 

zanedbáním údržby ze strany soukromého majitele).   

U nevyužívaných železničních ploch je památková ochrana spíše okrajovým nástrojem (byť jinak cenným). 

Většina nevyužívaných ploch má spíše charakter vedlejších skladovacích objektů, prázdných ploch či 

ploch kolejiště, případně pak částí nádražních budov. Jen relativně výjimečně je nevyužívaná železniční 

plocha natolik historicky, architektonicky či technicky cenná, že dojde k uplatnění Památkových nástrojů. 

Není to ale vyloučené, jak ukazuje významným příklad nádraží Vítkovice (před pár lety ohrožené, od roku 

2020 prohlášené za památku) nebo nádraží Vyšehrad. 
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9.1.11 Hodnotící nástroje 

Hodnotící nástroje se využívají při hodnocení a rozhodovacích procesech. Z hlediska udržitelného rozvoje 

mohou být významným kontrolním nástrojem při posuzování investic do určitých lokalit a silným 

nástrojem prosazujícím revitalizaci a rehabilitaci brownfieldů oproti výstavbě na zelené louce. K tomu je 

potřeba další vývoj těchto hodnotících systémů a také jejich legislativní ukotvení do prostorového 

plánovaní a povolování staveb. 

Příkladem takovéhoto nástroje je Energetický štítek u výstavby domů. Jednou z komplexnějších možností 

je „certifikace skrze posuzování indikátoru udržitelného rozvoje, která umožňuje objektivní srovnání 

různých staveb, různých městských prostředí i v jednotlivých zemích. Mezinárodní srovnání pak vždy 

bude narážet na rozdílné prostředí daných zemí. Objektivní porovnávání developmentů může přispět k 

zvýšení efektivity prostorového plánování a stejně tak ke zvýšení efektivity investic do podpory 

regenerace území. Vhodným nastavením parametrů hodnocení může dojít k podpoře regenerace území na 

úkor zastavování volných ploch. V tomto směru může být cesta podobná příkladu Eko-účtů aplikovaných v 

Spolkové zemi Hessensko“ (139) (viz skupina Ekonomické nástroje). „Jisté nebezpečí plyne z toho, že 

zatím je podpora vývoje certifikací v rukou soukromého sektoru a je tak závislá na poptávce z řad 

developerských firem. Ty vidí v certifikačních nástrojích zejména možnost marketingu. To by mohlo v 

budoucnosti tyto nástroje svést z dobré cesty. Je proto třeba aby na vývoji těchto nástrojů více 

spolupracovala státní správa. 

V současnosti v České republice dochází k objevování zejména zahraničních certifikačních metod a to 

pouze ve stavebnictví. V ČR jsou aplikovány zatím pouze certifikační nástroje, které hodnotí samotné 

stavby. Mezi ty nejčastěji aplikované patří BREEAM a LEED. Jelikož neexistuje v České republice žádná 

legislativní úprava a ani závazná metodika hodnocení kritérií udržitelnosti výstavby skrze tyto 

sofistikované nástroje, tak jejich dobrovolný výběr závisí na každém developerovi. Vždy je tedy volen k 

posuzování ten systém, ve kterém má daná stavba šanci dosáhnout lepšího výsledku. Z pohledu 

regenerace území tyto nástroje příliš velkou váhu lokalitě stavby nepřisuzují. Váhový průměr indikátorů 

vztažených k lokalitě, který by se dal označit za argument pro regeneraci území, se u těchto nástrojů 

pohybuje do 5 %. Umístění stavby v území s potřebou regenerace, či v území brownfieldů, není ani u 

jednoho ze systémů, a to ani pro dosažení nejvyššího stupně certifikace, povinné. V rámci podpory 

regenerace měst, již zastavěného území a zvyšování tlaku na ochranu nezastavěných ploch by mělo dojít k 

prosazení větší váhy u indikátorů hodnotících umístění staveb. 

Z pohledu regenerace území mají větší váhu nástroje certifikace městských prostředí. Tyto zatím nejsou v 

České Republice užívány. Pro podporu regenerace a pro ochranu nezastavěného území by se měly tyto 

nástroje prověřit a měla by být vypracována metodika pro jejich aplikaci v ČR. Kvantifikovatelné 

hodnocení městských prostředí by mohlo být korektním vodítkem pro rozhodování o podporách 

regenerace území jak na státní, tak regionální, či dokonce místní úrovni. Podobná certifikace by pak mohla 

být vhodným nástrojem plánování regenerace v souladu udržitelným rozvojem.“ (139) 

„V Austrálii je k dispozici nástroj ochrany volné krajiny formou porovnávací metody, která prokazuje 

významné ekonomické ztráty způsobené nedostatečným využitím ploch brownfieldů. Její podstatou je 

prokázání, že skutečná hodnota pozemku v krajině převažuje nad výslednou hodnotou jejího 

požadovaného investičního využití na základě preferenčního indexu (reprezentujícího kvalitu hodnoty 

místa z komplexního hlediska jednotlivých složek životního prostředí a sociálního prostředí). Vlastní 

systém hodnocení území spočívá ve vytvoření kritérií, podle nichž je vhodnost využití pozemku 

hodnocena externě, z pohledu obce, zájmu investora a také z pohledu celé společnosti. Zatímco obec a 
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investor sledují ekonomické a tržní využití, společnost sleduje veřejný zájem z hlediska ekologického a 

kvality životního prostředí.“ (153) 

Analýza 

Tyto nástroje hrají hlavně podpůrnou roli. Jsou poměrně snadno použitelné a implementovatelné v 

různých zemích, ale mohou být v konečném důsledku spíše slabé, pokud s nimi není spojena podpora 

penalizace (použití Legislativních a také Ekonomických nástrojů). Temnější stránkou je nebezpečí 

soukromých certifikačních systémů, které mohou být použity jako marketingový nástroj a nemají žádnou 

skutečnou hodnotu. V tomto ohledu má větší smysl podporovat a používat systémy vytvořené zemí (nebo 

EU), které budou více v souladu s vizí udržitelného rozvoje.  

Pro nevyužívané železniční plochy je velice důležitým nástrojem nový systém hodnocení železničních 

ploch, který by sloužil k identifikaci nevyužívaných železničních ploch a určení těch, které mohou být 

uvolněny. ČD i SŽ mají své vlastní hodnotící systémy, ty ale zatím nekladou důraz na možnost zefektivnění 

správy majetku, skladování, provozu apod. a nehodnotí tedy skutečný potenciál a stav využití ploch. 

Obdobně používané výpočtové hodnocení významu nádraží dle UIC CODE 180 může nadále sloužit 

k určení důležitosti jednotlivých nádraží, je ale otázkou, jestli by pro české prostředí neměl být vytvořen i 

poněkud jemnější systém (tento je vytvořen pro celoevropský kontext a tudíž je měřítkově posunutý). 

Dále mají tyto nástroje smysl především v širším kontextu jako podpůrné nástroje výstavby v intravilánu 

a na již zastavěných či jinak využitých plochách (oproti výstavbě na „zelené“ louce).  

 

9.1.12 Nástroje revitalizace a rehabilitace - závěry  

K nejlepším výsledkům obecně vede současné (či na sebe navazující) využití co největšího množství 

nástrojů, které pracují v součinnosti na dosažení stejného cíle a vzájemně se tak podporují. Tím pak 

nedochází k přílišnému spoléhání na jeden dominantní nástroj, který lze obejít, který může selhat či který 

může být nedostatečně silný v konkrétním případě. Využitím vícero nástrojů lze pak kompenzovat 

„výpadek“ jednoho nástroje zvýšením váhy nástrojů dalších. To samozřejmě vyžaduje poměrně zkušený a 

spolupracující tým, který je navíc schopen a ochoten sledovat dlouhodobou vizi a pracovat na jejím 

postupném naplnění.  

Co se nástrojů zabývajících se nevyužívanými železničními plochami týká, lze formulovat na základě 

zjištěných informací tato doporučení: 

Strategické nástroje 

 stanovit konkrétní kvantifikovatelné strategické cíle, např. prověření jistého počtu železničních 

ploch každý rok, zdali nejsou nevyužité nebo stanovení cílového počtu ročně revitalizovaných 

nevyužívaných železničních ploch  

Legislativní nástroje 

 stanovit legislativní rámec převodu majetku státních ČD a SŽ na sídla a pravděpodobně i právně 

definovat nevyužívané železniční plochy 

Územně plánovací nástroje 

 zakotvit dlouhodobé vize sídla ohledně nevyužívaných železničních ploch v příslušných 

dokumentech územního plánování (rozsáhlé plochy v ÚP, ale i menší plochy v RP či územních 

studiích) 

Ekonomické nástroje 

 stanovit formu ekonomické podpory revitalizačních projektů, ať už formou přímou nebo 

nepřímou (např. odpuštění daně z nemovitosti, bezplatný pronájem na dobu určitou) 
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 zvážit systémové zavedení a důsledné užívání penalizačních Ekonomických nástrojů typu daň 

z výstavby na doposud nezastavěné ploše (a finance takto získané pak věnovat na prospěšné 

revitalizační projekty) 

Výstavbové nástroje 

 využít části nevyužívaných železničních ploch a objektů na komerční prostory (formou konverze), 

které by následně byly pronajaty či rozprodány 

Organizační nástroje 

 maximálně sdílet procesní a realizační know-how  

 založit samostatný orgán (ideálně nezávislý na ČD a SŽ a ve formě organizační složky státu), který 

by nevyužívané železniční plochy aktivně a systematicky vyhledával, monitoroval jejich skutečné 

využití a koordinoval jejich uvolnění (se souběžnou komunikací se sídly, aby znal jejich potřeby a 

vize) 

Evidenční nástroje 

 vytvořit databázi nevyužívaných železničních ploch pro identifikaci těchto ploch (a s ní související 

návrh na uvolnění od ČD či SŽ) a pro snadné vyhledávání a nabídku investičních příležitostí 

v rámci jednotlivých oblastí 

Osvětové nástroje 

 maximálně využít plné spektrum těchto nástrojů od samotného počátku, důsledně prezentovat 

záměry, komunikovat s veřejností 

Smluvní nástroje 

 v některých případech využít specifickou formu uvolnění železničních ploch spočívající v jejich 

uvolnění na dobu určitou (s možností prodloužení) – především pro veřejně prospěšné dočasné 

využití 

Památkové nástroje 

 pokračovat v propagaci a osvětě ohledně železničního památkového dědictví, cenné objekty 

(především pak výpravní budovy a inženýrská díla typu mosty či viadukty) památkově chránit 

Hodnotící nástroje 

 vytvořit systém hodnocení železničních ploch, který by sloužil k identifikaci hodnot 

nevyužívaných železničních ploch a ploch, které mohou být uvolněny 

 

 

9.2 Dotazníkové šetření zaměřené na nástroje 

Pro ověření situace v ČR ohledně množství, síly a četnosti nástrojů revitalizace byla zvolena metoda 

dotazníkového šetření zaměřeného na odborníky z oblasti architektury, urbanismu, územního plánování, 

developmentu a samosprávy. Jedná se především o kvantitativní sběr dat (okrajově kvalitativní ve formě 

dotazů umožňujících doplnit vlastní názor). Validita dotazníku byla ověřena odborníky z oblasti 

urbanismu (vedoucím práce doc. Mužíkem a členy Katedry urbanismu a územního plánování na ČVUT, 

Fakultě stavební).  

9.2.1 Cíl dotazníku 

Primárním cílem bylo jistit, nakolik odborná veřejnost považuje jednotlivé nástroje za užitečné, jak často 

je používá, které považuje za málo využívané, které nástroje ji chybí a co považuje za největší překážky 

v naplnění jejich záměrů v území. Sekundárním cílem bylo zjištění, zdali developeři preferují v rámci 
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území spíše pevnější pravidla (ale vidinu rychlejšího schvalovacího procesu) nebo větší volnost. 

Terciárním (explorační) cílem bylo zjistit, zdali a jak jsou názory závislé na konkrétním respondentovi 

(jeho národnosti, věku, působišti či roli).  

 

9.2.2 Hypotézy týkající se nástrojů 

Hlavní hypotézy 

 V současnosti je v ČR nedostatek nástrojů umožňujících prosazení záměrů na nevyužívaných 

plochách. 

 V současnosti v ČR existuje malé povědomí o nástrojích umožňujících prosazení záměrů na 

nevyužívaných plochách. 

 

Vedlejší hypotézy 

 Optimální použití nástrojů pro přípravu plánů transformace nevyužívaných železničních ploch 

vede nejen ke kvalitnějšímu a žádoucímu výsledku, ale je také atraktivní i pro 

investory/developery díky jasnému nastavení pravidel a vidině jednoduššího a rychlejšího 

procesu schvalování jejich projektu.  

 

 

9.2.3 Výběrový soubor 

Výběr respondentů byl záměrný a probíhal na základě dostupnosti (oni osobně nebo příslušné zastřešující 

organizace byli osloveni mailem a požádáni o vyplnění online dotazníku a jeho rozeslání dalším kolegům). 

Osloveni byli odborníci z oblasti architektury, urbanismu, územního plánování, developmentu a 

samosprávy. Velikost výběrového souboru byla samozřejmě odlišná pro ČR a pro zahraničí (Dánsko, 

Německo, Anglie a USA). Velikost základního souboru v ČR byla 5312 architektů a urbanistů (Česká 

komora architektů a Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR) (155)(156), 6336 starostů (157), 

13500 úředníků ze stavebního úřadu a odborů územního rozvoje (158) a 140 developerů (159). Celková 

velikost základního souboru v ČR tak byla 25288 (s nejvyšší pravděpodobností bude nižší, neboť mezi 

skupinami lze očekávat jistý překryv, který nelze snadno odhalit). Ve statistice je obvyklé, že úroveň 

spolehlivosti je stanovena na 95 % a výběrová chyba na 5 %. Standardně pak bývá výběrová chyba mezi 5 

a 8 % (160). Minimální velikost výběrového souboru při dané reprezentativnosti by tak měla být 150 

respondentů. Získaný výběrový soubor 186 respondentů toto splňuje (odpovídá výběrové chybě cca 8 %) 

a je tedy reprezentativním vzorkem. Velikost základního souboru pro další země (Dánsko, Německo, 

Anglie a USA) by byl mnohem vyšší, nicméně díky miniaturnímu získanému výběrovému souboru, celkem 

21 respondentů z těchto zemí, nebyl ani přesně sledován a spočítán. Výběrový soubor pro zahraniční 

země je natolik malý, že nemá žádnou vypovídající hodnotu a pro účely této práce slouží jako zajímavost a 

podklad pro formulaci hypotéz dalšího výzkumu.  

Dohromady bylo odesláno 1712 mailů v rámci ČR a 4795 mailů do zahraničních zemí (na základě 

kontaktů získaných z online stránek příslušných organizací, samospráv či úřadů). Prakticky nulová 

návratnost zahraničních mailů je pravděpodobně způsobena kombinací několika faktorů, např. relativní 

časovou náročností dotazníku, zachycením mailu antispam filtry a v neposlední řadě zahlcením 

respondentů obdobnými žádostmi od studentů z jejich vlastních zemí (ve všech těchto 4 zemích je využití 

dotazníkového šetření poměrně typickou součástí i bakalářských a diplomových prací, proto je objem 

žádostí o vyplnění mířených na odborníky mnohem vyšší, než je standardní v ČR). 
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9.2.4 Otázky v dotazníku 

Všechny otázky jsou pro zvýšení šance na vyplnění jinak poměrně časově a mentálně náročného 

dotazníku položeny jako volitelné, pouze dvě filtrační otázky jsou povinné. 

 

1. Informace o Vás 

Kolik je Vám let? 

Otevřená otázka 

Jaké je Vaše působiště? 

Uzavřená otázka výběrová 

 Praha 

 Město nad 100.000 obyvatel 

 Město se 100.000 - 50.000 obyvateli 

 Město s 50.000 - 10.000 obyvateli 

 Město s 10.000 - 1.000 obyvateli 

 Město do 1.000 obyvatel 

 Vesnice 

Jaká je Vaše role v procesu? 

Filtrační polouzavřená otázka výběrová (odpovědi správce/kyně majetku a investor/ka upraví formulaci 

následujících otázek a místo otázek 5.A a 6.A jsou položeny otázky 5.B a 6.B). 

 urbanista/ka (ve smyslu práce především v územním plánování či s návrhy větších souborů) 

 architekt/ka (ve smyslu práce především na konkrétních objektech) 

 úředník/ce 

 městský zastupitel/ka 

 správce/kyně majetku 

 investor/ka 

 Jiné: 

 

2. Hodnocení nástrojů 

Ohodnoťte nástroje dle toho, za jak užitečné je považujete (1 – nepotřebné, 9 – zcela zásadní) 

Soubor otázek komparativních – Likertova škála 

 Strategické          

 Legislativní          

 Územně plánovací - ÚPP (územně plánovací podklady)      

 Územně plánovací - ÚP (územní plány)        

 Územně plánovací - RP (regulační plány)        

 Územně plánovací - ostatní (uzávěry, asanace apod.)      

 Ekonomické - motivační          

 Ekonomické - penalizační         
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 Výstavbové          

 Organizační          

 Evidenční          

 Osvětové          

 Smluvní          

 Památkové          

 Hodnotící 

 

Jak často v praxi tyto nástroje používáte?  (velmi často, často, občas, velmi zřídka, nikdy, v mé roli je není 

reálné používat) 

Soubor otázek uzavřených výběrových 

 Strategické          

 Legislativní          

 Územně plánovací - ÚPP (územně plánovací podklady)      

 Územně plánovací - ÚP (územní plány)        

 Územně plánovací - RP (regulační plány)        

 Územně plánovací - ostatní (uzávěry, asanace apod.)      

 Ekonomické - motivační          

 Ekonomické - penalizační         

 Výstavbové          

 Organizační          

 Evidenční          

 Osvětové          

 Smluvní          

 Památkové          

 Hodnotící 

 

3. Málo využívané nástroje 

Které nástroje považuje obecně za málo využívané, a myslíte si, že by měly být používány více? (myšleno 

obecně v rámci kontextu Vašeho působiště, není tím pouze myšleno, které Vy osobně málo využíváte) (je 

možné zaškrtnout vícero odpovědí) 

Uzavřená otázka výčtová 

 Strategické          

 Legislativní          

 Územně plánovací - ÚPP (územně plánovací podklady)      

 Územně plánovací - ÚP (územní plány)        

 Územně plánovací - RP (regulační plány)        

 Územně plánovací - ostatní (uzávěry, asanace apod.)      

 Ekonomické - motivační          

 Ekonomické - penalizační         

 Výstavbové          

 Organizační          

 Evidenční          
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 Osvětové          

 Smluvní          

 Památkové          

 Hodnotící 

Zde můžete doplnit komentář či vysvětlení, pokud máte zájem: 

Otevřená otázka  

 

4. Chybějící nástroj 

Existuje nástroj, který Vám vysloveně chybí v kontextu Vašeho působiště? 

Filtrační uzavřená otázka výběrová (odpověď Ne přesune rovnou na otázku 5) 

 Ano 

 Ne          

 

4. Chybějící nástroj II 

O jaký nástroj se jedná? 

Otevřená otázka  

 

Pokud jste schopni zařadit chybějící nástroj do naší kategorizace, prosím, učiňte tak: 

Uzavřená otázka výčtová 

 Strategické          

 Legislativní          

 Územně plánovací - ÚPP (územně plánovací podklady)      

 Územně plánovací - ÚP (územní plány)        

 Územně plánovací - RP (regulační plány)        

 Územně plánovací - ostatní (uzávěry, asanace apod.)      

 Ekonomické - motivační          

 Ekonomické - penalizační         

 Výstavbové          

 Organizační          

 Evidenční          

 Osvětové          

 Smluvní          

 Památkové          

 Hodnotící 
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5.A Překážky

Co je ve Vaší zkušenosti největší překážkou k prosazení Vašich záměrů v rámci působiště? (je možné 

zaškrtnout vícero odpovědí) 

Polouzavřená otázka výčtová 

 nedostatek nástrojů k prosazení záměru

 nedostatečně silné nástroje k prosazení záměru

 odpor ze strany veřejnosti

 odpor ze strany samosprávy sídla

 nedostatek financí

 nemožnost přesvědčit/sehnat investory

 Jiné:

5.B Překážky

Co je ve Vaší zkušenosti největší překážkou k prosazení Vašich záměrů v rámci působiště? (je možné 

zaškrtnout vícero odpovědí) 

Polouzavřená otázka výčtová 

 nejasné/nejednoznačné požadavky ze strany samosprávy sídla

 příliš náročné požadavky ze strany samosprávy sídla

 příliš pomalý proces schvalování záměru

 odpor ze strany veřejnosti

 nedostatek podpory ze strany samosprávy sídla

 nedostatek financí

 Jiné:

6.A Nové informace

Dozvěděli jste se v rámci tohoto dotazníku o nějakém novém nástroji? 

Uzavřená otázka výběrová 

 Ano

 Ne

Pokud ano, o jaký nástroj se jedná? 

Otevřená otázka 
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6.B Preference

Preferujete, když je pro Váš projekt nastaveno více jasných pravidel a mantinelů (s možností rychlejšího 

schválení záměru při jejich splnění) nebo upřednostňujete větší volnost (s rizikem nejasných interpretací 

a zdržení z nich plynoucích)? 

Uzavřená otázka výběrová 

 preferuji více, ale jasně nastavených pravidel

 preferuji větší volnost

 nemám vyhraněný názor

Doplňující komentář či vysvětlení k Vašemu rozhodnutí, pokud máte zájem: 

Otevřená otázka 

9.2.5 Vyhodnocení dotazníku 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 207 respondentů. Z ČR 186 a celkem 21 z USA, Anglie a 

Německa. Díky velmi malému počtu respondentů z ciziny nejsou výsledky zaměřené na zahraničí 

dostatečně reprezentativní a budou tedy uvedeny pouze jako okrajová informace. Obdobně nelze 

považovat výsledky zaměřené na investory a správce majetku (11 respondentů) za reprezentativní a 

dostatečně vypovídající, i tyto budou uvedeny pouze jako doplňková informace. Výsledky obou těchto 

skupin (zahraniční respondenti, investoři a správci majetku) budou nicméně využity pro formulaci 

hypotéz, které by měl ověřit další podrobnější výzkum. 

U překladu do angličtiny byla vynechána skupina nástrojů Územně plánovací – RP (regulační plány) 

z důvodu neexistence obecně platného překladu (státy obvykle mají obdobný nástroj, ale jmenuje se 

různě, někdy je součást jiných nástrojů a nelze tedy 1:1 přiřadit správný nástroj). 

Věk 

 
Tab. 24 – Věk respondentů 

Graf 7 – Věk respondentů 

Věk ČR zahraničí

průměr 47 54

medián 48 57
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Průměrný i mediánový věk respondentů odpovídá minimálně cca 20-leté praxi, což by mělo být zárukou 

dostatečné odbornosti a zkušenosti s řešenou problematikou. Průměrný respondent také prožil celý svůj 

odborný život (včetně studia) po pádu komunismu. 

Působiště 

 
Tab. 25 – Působiště respondentů 

Graf 8 – Působiště respondentů 

Respondenti jsou poměrně rovnoměrně rozloženi mezi tři hlavní působiště – Prahu, Město s 50.000 – 

10.000 obyvateli a Město s 10.000 - 1.000 obyvateli. V těchto působištích se nachází 86 % všech 

respondentů. V městě do 1.000 obyvatel se nevyskytuje žádný respondent (což není nijak překvapivé, 

když je takovýchto měst v ČR pouze 30) a na vesnici se vyskytují pouze 2. Nejvýznamněji jsou tedy 

zastoupeny (dohromady 57 %) menší města (kterých je v ČR také nejvyšší počet). 

Zahraniční respondenti jsou v drtivé většině z Anglie (18 respondentů neboli 86 %), pouze 2 jsou 

z Německa a 1 z USA. 

Působiště absolutní četnost relativní četnost

Praha 53 28,49

Město nad 100.000 obyvatel 12 6,45

Město se 100.000 - 50.000 obyvateli 12 6,45

Město s 50.000 - 10.000 obyvateli 50 26,88

Město s 10.000 - 1.000 obyvateli 57 30,65

Město do 1.000 obyvatel 0 0,00

Vesnice 2 1,08

kontrolní suma 186 100,00
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Role 

Tab. 26 – Role respondentů 

Graf 9 – Role respondentů 

Většina respondentů – 62 % - pracuje na úřednické pozici (což je samozřejmě poměrně široký pojem, 

zahrnuje v sobě např. stavební úřad, odbor územního plánování, koordinátory projektů v rámci sídel či 

krajů, pracovníky kanceláří typu Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a podobně). Další nejpočetnější 

skupinou jsou městští zastupitelé s 13 %, nicméně pokud by se vzali urbanisté a architekti dohromady 

jako jedna skupina (kreativně tvořících lidí v oboru), byla by ona tou druhou nejpočetnější se 17 %. 

Minimální 6 procentní je pak zastoupení investorů a správců majetku, což je ale očekávatelné, protože se 

jednalo v rámci oslovených potenciálních respondentů za zdaleka nejméně početnou skupinu. Nejméně 

jsou pak zastoupeni pedagogové, což je ale s nejvyšší pravděpodobností způsobeno nutností vybrat si 

pouze jednu roli v rámci procesu, kdy drtivá většina pedagogů působí i ve svých soukromých praxích a 

tudíž si zvolí pravděpodobně spíše roli urbanista nebo architekt.  

Mezi cizinci je rozčlenění jednoznačné, 14 respondentů (67 %) jsou architekti, 5 respondentů (24 %) jsou 

urbanisté a pouze 2 (9 %) jsou úředníci. 

Role absolutní četnost relativní četnost

urbanista/ka 22 11,83

architekt/ka 10 5,38

úředník/ce 115 61,83

městský zastupitel/ka 25 13,44

správce/kyně majetku 5 2,69

investor/ka 6 3,23

pedagog 3 1,61

jiné 0 0,00

kontrolní suma 186 100
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Užitečnost nástrojů 

Tab. 27 – Užitečnost nástrojů 

Graf 10 – Užitečnost nástrojů 

Tab. 28 – Užitečnost nástrojů, pořadí dle průměru 

Užitečnost nástrojů průměr medián modus průměr investor/správce průměr zahraničí

Strategické 6,83 7,00 9,00 6,57 6,71

Legislativní 7,29 8,00 9,00 5,86 6,86

Územně plánovací - ÚPP 6,93 7,00 9,00 5,00 5,70

Územně plánovací - ÚP 7,89 9,00 9,00 6,71 5,90

Územně plánovací - RP 6,51 7,00 9,00 6,50

Územně plánovací - ostatní 6,26 7,00 7,00 7,20 6,05

Ekonomické - motivační 6,74 7,00 9,00 7,33 5,81

Ekonomické - penalizační 5,68 6,00 5,00 7,00 4,90

Výstavbové 6,43 7,00 7,00 6,33 6,35

Organizační 5,96 6,00 7,00 5,29 6,20

Evidenční 5,33 5,00 5,00 3,43 6,95

Osvětové 5,58 6,00 7,00 4,43 6,89

Smluvní 6,34 7,00 7,00 6,00 6,33

Památkové 6,03 6,00 7,00 4,33 6,38

Hodnotící 5,58 6,00 7,00 4,17 5,52

Pořadí dle průměru u investora/správce v zahraničí

1. Územně plánovací - ÚP Ekonomické - motivační Evidenční

2. Legislativní Územně plánovací - ostatní Osvětové

3. Územně plánovací - ÚPP Ekonomické - penalizační Legislativní

4. Strategické Územně plánovací - ÚP Strategické

5. Ekonomické - motivační Strategické Památkové

6. Územně plánovací - RP Územně plánovací - RP Výstavbové

7. Výstavbové Výstavbové Smluvní

8. Smluvní Smluvní Organizační

9. Územně plánovací - ostatní Legislativní Územně plánovací - ostatní 

10. Památkové Organizační Územně plánovací - ÚP

11. Organizační Územně plánovací - ÚPP Ekonomické - motivační

12. Ekonomické - penalizační Osvětové Územně plánovací - ÚPP 

13. Osvětové Památkové Hodnotící

14. Hodnotící Hodnotící Ekonomické - penalizační

15. Evidenční Evidenční
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Hodnocení probíhalo na škále 1 – nepotřebné, 9 – zcela zásadní. 

Pozitivním zjištěním je, že žádný nástroj není považován za zcela nepotřebný, i ty s nejnižším 
hodnocením jsou považovány za relativně užitečné.  

Nejvyššího průměrného hodnocení 7,89 dosáhly Územně plánovací nástroje – ÚP. To by naznačovalo, 
že odborná veřejnost považuje za nejužitečnější nástroje konkrétních záměrů a úprav, kde je pak ale 
relativně překvapivé výrazně nižší průměrné hodnocení 6,51 nástroje regulační plány, které jsou ještě 

konkrétnější, přesnější a direktivnější. Jedno z vysvětlení je, že odborná veřejnost je považuje za již příliš 
direktivní, kdy ÚP tvoří ideální kompromis nařízení (funkčního využití) s ponecháním dostatečné svobody 

(konkrétního zpracování struktury). Dalším možným vysvětlením tohoto rozdílu je fakt, že většina 
odborníků se s ÚP setkává velice často a s RP již podstatně méně – za užitečnější tedy považují nástroj, 
který dobře znají a často ho používají (viz další vyhodnocení).  

Za druhé nejužitečnější jsou s průměrným hodnocením 7,29 považovány Legislativní nástroje, 

následovány nástroji Územně plánovacími podklady - ÚPP (6,93) a s těsným rozdílem nástroji 
Strategickými (6,83) a Ekonomickými – motivačními (6,74).  

Nejnižší hodnocení užitečnosti (pod 6 bodů) tak získaly nástroje spíše podpůrného charakteru jako jsou 
nástroje Organizační, Evidenční, Osvětové a Hodnotící. To je vcelku očekávatelné, nástroje jsou 
opravdu spíše doplňkové, ale díky jejich velmi dobrému poměru cena/výkon lze považovat jejich relativně 

nízké hodnocení stejně za nešťastné a napovídající, že s nimi nemá odborná veřejnost dostatečnou 
zkušenost. Zajímavé je také velmi nízké hodnocení Ekonomických – penalizačních nástrojů (průměrně 

5,68, ale spolu s Evidenčními nástroji mají také nejnižší medián a modus). Jedno z možných vysvětlení je 
špatná zkušenost odborníků s těmito nástroji, kdy se v praxi i uplatněné penalizace složitě vymáhají, jsou 
rozporovány, jsou obecně často velmi nízké (až symbolické) a mají tedy velice malý reálný účinek. Je 

nutné poznamenat, že toto není vina nástrojů samotných, ale spíše systémového nastavení a nedostatečné 
důraznosti při jejich uplatňování. Alternativní vysvětlení nízkého hodnocení těchto nástrojů je historická 

nechuť k jejich použití pramenící z totalitní minulosti státu, kdy dodnes panuje v ČR v mnohých i 
odborných kruzích přesvědčení, že nařizování a trestání (penalizace) je negativní autoritářský jev a měl by 
být využit jen v opravdu krajních případech.  

U skupiny investor/správce majetku jsou rozdíly v hodnocení užitečnosti podstatně širší, průměr se 

pohybuje od 7,33 až po 3,43. Znatelné rozdíly jsou v pořadí dle užitečnosti. Tato skupina považuje za 
nejužitečnější nástroje Ekonomické - motivační (7,33), Územně plánovací – ostatní (asanace, stavební 
uzávěry) (7,20) a Ekonomické - penalizační  (7,00). Vysoké hodnocení užitečnosti Ekonomických 

motivačních nástrojů není vzhledem k povaze skupiny překvapivé, zajímavější je o něco vyšší hodnocení 
nástrojů penalizačních (a nástrojů typu stavební uzávěry) – to je pravděpodobně více založeno na 

teoretické představě o síle těchto nástrojů než zkušeností s nimi (jinak je složitě vysvětlitelný rozpor 
s názorem zbytku odborné veřejnosti). I skupina investoři/správci považuje podpůrné nástroje, jako jsou 
ty Evidenční, Osvětové, Památkové a Hodnotící za relativně nejméně užitečné (v této skupině mají 

dokonce průměr hodnocení pohybující se kolem 4).  

V zahraniční skupině dochází k velmi zajímavému převrácení tabulky dle pořadí (průměrného 

hodnocení užitečnosti). Cizinci (nutné připomenout, že převážně Angličané) považují za nejužitečnější 
nástroje ty Evidenční (s velkým náskokem poslední místo u zbylých dvou skupin!) a Osvětové (12. a 13. 

místo u zbylých dvou skupin). Obdobně Památkové nástroje jsou zahraniční skupinou považovány za 
výrazně užitečnější než u zbylých dvou skupin (rozdíl 5. místa oproti 10. a 13. místu). Naopak nástroje 
Územně plánovací, ale i Ekonomické-motivační považuje zahraniční skupina za méně (a někdy i výrazně 

méně) užitečné než ostatní skupiny. Za nejméně užitečné považuje tato skupina nástroje Ekonomické – 
penalizační v zásadě ve shodě s českou skupinou (a v rozporu se skupinou investor/správce). Je očividné, 

že minimálně tato skupina zahraničních respondentů klade mnohem vyšší důraz na nástroje, které se 
v českém prostředí považují spíše za podpůrné. Vysvětlením může být jejich větší dlouhodobá zkušenost 
s těmito nástroji (kdy v ČR jsou např. Osvětové ještě pořád relativně na počátku a Evidenční jsou svou 

fragmentovaností na hranici použitelnosti), ale také pokročilejší celkový stav společnosti v této oblasti, 
kdy proběhlo postupné přeorientování z „tvrdých“ nástrojů nařízení a plánů na nástroje „měkké“ 

vysvětlující a informující.  
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Četnost použití nástrojů 

Tab. 29 – Četnost použití nástrojů 

Graf 11 – Četnost použití nástrojů 

 Tab. 30 – Četnost použití nástrojů, pořadí dle četnosti 

Četnost použití nástrojů velmi často často občas velmi zřídka nikdy

v mé roli 

není reálné 

je používat přepočet

přepočet 

investor/s

právce

přepočet 

zahraničí

Strategické 34 47 36 23 5 26 0,64 0,40 0,68

Legislativní 60 52 14 10 9 27 0,74 0,80 0,74

Územně plánovací - ÚPP 63 35 41 18 4 11 0,71 0,67 0,62

Územně plánovací - ÚP 104 38 14 8 2 8 0,85 0,88 0,72

Územně plánovací - RP 28 19 27 38 42 16 0,42 0,54

Územně plánovací - ostatní 20 16 32 50 40 13 0,38 0,50 0,59

Ekonomické - motivační 11 21 29 23 19 67 0,46 0,44 0,47

Ekonomické - penalizační 5 9 15 24 41 73 0,27 0,35 0,41

Výstavbové 11 24 32 22 23 52 0,45 0,55 0,66

Organizační 17 21 30 29 21 43 0,46 0,42 0,58

Evidenční 12 18 42 25 22 45 0,44 0,30 0,68

Osvětové 12 23 40 27 28 37 0,43 0,15 0,61

Smluvní 10 20 23 30 20 59 0,43 0,61 0,60

Památkové 15 28 33 23 20 48 0,49 0,55 0,74

Hodnotící 12 18 29 31 30 45 0,40 0,35 0,53

Pořadí dle četnosti u investora/správce v zahraničí

1. Územně plánovací - ÚP Územně plánovací - ÚP Legislativní

2. Legislativní Legislativní Památkové

3. Územně plánovací - ÚPP Územně plánovací - ÚPP Územně plánovací - ÚP

4. Strategické Smluvní Evidenční

5. Památkové Výstavbové Strategické

6. Organizační Památkové Výstavbové

7. Ekonomické - motivační Územně plánovací - RP Územně plánovací - ÚPP 

8. Výstavbové Územně plánovací - ostatní Osvětové

9. Evidenční Ekonomické - motivační Smluvní

10. Osvětové Organizační Územně plánovací - ostatní 

11. Smluvní Strategické Organizační

12. Územně plánovací - RP Ekonomické - penalizační Hodnotící

13. Hodnotící Hodnotící Ekonomické - motivační

14. Územně plánovací - ostatní Evidenční Ekonomické - penalizační

15. Ekonomické - penalizační Osvětové
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Přepočet proběhl formou: velmi často = 1, často = 0,75, občas = 0,5, velmi zřídka = 0,25, nikdy a v mé roli 

není reálné je používat = 0.  

Výrazně nejpoužívanější jsou Územně plánovací nástroje – ÚP (přepočet 0,85), následované 

Legislativními nástroji (0,74) a Územně plánovacími nástroji – ÚPP (0,71). Toto jsou jediné nástroje, 

jejichž použití lze označit za „časté“ (až „velmi časté“). Za povšimnutí stojí, že kopírují hodnocení 

užitečnosti (což je logické, byť ne zcela nutné). Dvě třetiny nástrojů jsou používány „občas“ (respektive 

o něco méně, jejich přepočet se pohybuje kolem 0,45), pouze Ekonomické nástroje - penalizační jsou

používaný velmi zřídka (z pravděpodobně obdobných důvodů, proč jsou považovány za nepříliš užitečné

nástroje). Zajímavostí je, že největší četnost použití „nikdy“ (neboli nástroj mohu ve své roli použít, ale

nikdy ho nepoužívám) mají krom nástrojů Ekonomických – penalizačních nástroje Územně plánovací – RP

a pak také ostatní (asanace, stavební uzávěry a podobně). Především regulační plány jsou považovány za

poměrně užitečný nástroj, jejich nízká četnost použití (a vysoký podíl „nikdy“) tedy naznačuje, že jsou

málo používány především kvůli snaze příliš neomezit výstavbu v území (a možná i kvůli nákladům

spojeným s pořízením a schválením příslušné dokumentace).

Četnost, s jakou se setkává skupina investor/správce majetku s nástroji, v mnoha ohledech (především na 

prvních a posledních pozicích dle pořadí četnosti) odpovídá četnosti použití nástrojů odbornou veřejností. 

Nepřekvapivý rozdíl lze pozorovat u Strategických nástrojů (četnost 0,64 proti 0,40), se kterými z logiky 

své práce investoři/správci majetku nepřichází tolik do styku – ale i tak je to zajímavé zjištění, protože 

naznačuje nezávislost strategických plánů a vizí ze sféry odborné veřejnosti (především v tomto kontextu 

tedy samosprávy a úředníků) se záměry investorů/správců majetku. Ideálně by mělo dojít k většímu 

propojení těchto sfér, kdy by development měl více reagovat na vize sídel, resp. by měl být více navigován 

veřejnou sférou k sídlu prospěným projektům.  

Další důležitou zajímavostí je nízká četnost setkání se s Evidenčními nástroji (0,3 tedy „velmi zřídka“), 

která ukazuje, že na rozdíl od zahraničních příkladů v ČR příliš nefunguje použití veřejných databází pro 

plánování investičních záměrů.  

Důležitým zjištěním je i četnost užití 0,15 (mezi „velmi zřídka“ a „nikdy“) Osvětových nástrojů, což 

znovu naznačuje nepropojení soukromé a veřejné sféry v oblasti strategického plánování (a prezentace 

výsledků a participačních setkání), ale také malý důraz samotných investorů na práci s veřejností (v 

kontrastu s velkým důrazem zahraničních developerů na vysoké zapojení veřejnosti a potenciálních 

klientů či minimálně sousedů od počátečních fází projektů). 

Je zajímavé si povšimnout, že v zahraničí se Územně plánovací nástroje – ÚP používají „často“, z čehož 

plyne závěr, že relativně nízké hodnocení užitečnosti této skupiny nástrojů nevyplývá z malé frekvence 

jejich užití, ale oproti ČR z posunutého vnímání jejich efektivity.  

„Často“ – a v porovnání s ČR významně častěji - jsou používány také Památkové nástroje. 

Velmi vysoko se v pořadí dle četnosti umístily Evidenční nástroje (používané „často“), z čehož je patrné, 

že používání databází je oproti ČR mnohem zásadnější součástí práce odborníků.  

Velmi zajímavým zjištěním je, že vedle Legislativních a Územně plánovacích nástrojů – ÚPP a ÚP jsou 

všechny ostatní nástroje v zahraničí používány častěji než v ČR (často poměrně významný rozdíl o 

jednu až dvě desetiny). Ani jeden z nástrojů není používán „velmi zřídka“, všechny nástroje jsou používány 

„často“ nebo „občas“.  To naznačuje komplexnější náhled na celý proces, který se snaží zapojit prakticky 

všechny možné nástroje pro co nejvyšší efektivitu práce a zajištění kvalitního výsledku.  
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Málo využívané nástroje 

  Tab. 31 – Málo využívané nástroje 

Graf 12 – Málo využívané nástroje 

  Tab. 32 – Málo využívané nástroje, pořadí dle hodnocení „málo využívané“ 

Málo využívané nástroje investor/správce zahraničí

absolutní četnost relativní četnost absolutní četnost relativní četnost absolutní četnost relativní četnost

Strategické 56 9,02 3 13,04 6 10,34

Legislativní 35 5,64 0 0,00 3 5,17

Územně plánovací - ÚPP 33 5,31 1 4,35 7 12,07

Územně plánovací - ÚP 29 4,67 2 8,70 4 6,90

Územně plánovací - RP 57 9,18 2 8,70

Územně plánovací - ostatní 23 3,70 0 0,00 0 0,00

Ekonomické - motivační 95 15,30 4 17,39 12 20,69

Ekonomické - penalizační 48 7,73 4 17,39 3 5,17

Výstavbové 39 6,28 3 13,04 3 5,17

Organizační 35 5,64 1 4,35 1 1,72

Evidenční 22 3,54 1 4,35 6 10,34

Osvětové 60 9,66 0 0,00 8 13,79

Smluvní 35 5,64 1 4,35 0 0,00

Památkové 19 3,06 0 0,00 3 5,17

Hodnotící 35 5,64 1 4,35 2 3,45

kontrolní suma 621 100,00 23 100,00 58 100,00

Pořadí dle hodnocení 

"málo využívané" u investora/správce v zahraničí

1. Ekonomické - motivační Ekonomické - motivační Ekonomické - motivační

2. Osvětové Ekonomické - penalizační Osvětové

3. Územně plánovací - RP Výstavbové Územně plánovací - ÚPP 

4. Strategické Strategické Evidenční

5. Ekonomické - penalizační Územně plánovací - ÚP Strategické

6. Výstavbové Územně plánovací - RP Územně plánovací - ÚP

7. Smluvní Územně plánovací - ÚPP Legislativní

8. Organizační Organizační Ekonomické - penalizační

9. Legislativní Evidenční Výstavbové

10. Hodnotící Smluvní Památkové

11. Územně plánovací - ÚPP Hodnotící Hodnotící

12. Územně plánovací - ÚP Legislativní Organizační

13. Územně plánovací - ostatní Územně plánovací - ostatní Územně plánovací - ostatní 

14. Evidenční Osvětové Smluvní

15. Památkové Památkové
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Za nástroje, které jsou používané velmi málo, nejvíce respondentů jednoznačně považuje Ekonomické 

nástroje – motivační (tato skupina má relativní četnost cca 15 % proti druhému místu s cca 10 %). Je to 

vcelku očekávatelné, Ekonomické nástroje – motivační jsou považovány za silný užitečný nástroj, ale často 

nejdou využít logicky z důvodu nedostatku finančních prostředků (byť by jinak vůle a ochota je takto 

využít byla).  

Zajímavé je druhé místo Osvětových nástrojů, které byly považovány za jedny z nejméně užitečných 

nástrojů (13. místo z 15). To lze vysvětlit například tím, že mnoho lidí s těmito nástroji nemá příliš 

zkušeností (jak potvrzuje i tabulka dle pořadí četnosti využití).  Menší skupina respondentů, kteří jsou 

s nimi seznámeni, si uvědomují jejich sílu a potenciál v rámci ČR.  

Třetí místo Územně plánovacích nástrojů – RP odpovídá jejich hodnocení užitečnosti a naznačuje, že by 

nemalé množství respondentů uvítalo direktivnější a více kontrolovaný vliv k územnímu plánování. 

Umístění většiny ostatních nástrojů koresponduje s jejich hodnocením užitečnosti se zajímavou výjimkou 

Ekonomických – penalizačních nástrojů, které jsou považovány za poměrně neužitečný nástroj (12. místo 

z 15). V pořadí zaujímají 5. místo dle hodnocení „málo využívané“. Vysvětlení může být obdobné jako u 

Osvětových nástrojů, ale zde se také nabízí možnost, že někteří respondenti vnímají sílu těchto nástrojů 

spíše v rámci toho, co by mohly být a jak by mohly být používány, než jak jsou skutečně v českém kontextu 

využívány v současné době (jak naznačuje také poslední místo v tabulce dle pořadí četnosti využití).  

Skupina investor/správce by také nejvíce upřednostnila používat více nástroje Ekonomické – motivační, 

ale jinak vykazuje několik zajímavých odlišností. Poněkud nečekaně na druhé místo staví nástroje 

Ekonomické – penalizační, což je vzhledem k tomu, že jsou to nástroje penalizující především jejich 

skupinu, poměrně překvapivé. Vysvětlení lze hledat i ve veřejnosti prezentovaném názoru některých 

developerů, kteří deklarují svoji preferenci přísnějších pravidel, samozřejmě vykompenzovanou větší 

podporou projektů, které odpovídají požadavkům sídla (je faktem, že obecně platí systém, že peníze 

získané z penalizačních nástrojů jsou často používány v rámci nástrojů motivačních).  

Tomuto předpokladu odpovídá i poměrně vysoké umístění (6. místo z 15) Územně plánovacích 

nástrojů – RP.  

I třetí místo v pořadí patří nástrojům souvisejícímu s ekonomickou stránkou věci – Výstavbovým 

nástrojům. Jejich obliba je očekávatelná, protože jejich použití výrazně usnadňuje a urychluje činnost 

investorů, což je samozřejmě atraktivní. Zajímavý je nulový počet respondentů, kteří považují za málo 

používané nástroje Osvětové – naznačuje to, že v ČR je investory kladen relativně malý důraz na práci 

s veřejností, její informování a ideálně také na využití pro vlastní plánování (sledování jejich činnosti tento 

předpoklad potvrzuje). 

Zahraniční skupina respondentů se také shodne na prvním místě Ekonomických nástrojů -  motivačních. 

Nepřekvapivé u této skupiny je druhé místo Osvětových nástrojů a čtvrté místo nástrojů Evidenčních, 

které jsou v zahraniční považovány za velmi užitečné. Zajímavé ale je, že Evidenční nástroje se umístily 

takto vysoko i přes to, že jsou používány „často“ (4. místo ze 14 v pořadí dle četnosti). To nadále 

podporuje závěr, že tyto nástroje jsou považovány za opravdu stěžejní (což potvrzuje i první místo 

v pořadí dle užitečnosti). Překvapením je třetí místo Územně plánovacích nástrojů – ÚPP, které v pořadí 

dle užitečnosti obsadily 12. místo ze 14. To naznačuje, že zahraniční respondenti považují tyto nástroje za 

nedostatečně rozvinuté v jejich současné podobě, nicméně v nich spatřují potenciál.  

Poslední místo obsadily (s nulovou četností) Smluvní nástroje. Tyto nástroje jsou považovány za 

poměrně užitečné a jsou poměrně často využívány (vždy umístění cca ve středu tabulek), proto lze jejich 

umístění vysvětlit tím, že je zahraniční respondenti považují za využívané zcela přiměřeně.  
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Chybějící nástroj 

 
Tab. 33 – Chybějící nástroj, ano x ne 

Téměř tři čtvrtiny respondentů si nemyslí, že by v ČR nějaký nástroj vysloveně chyběl. Přibližně 28 

% respondentů si ale myslí, že nějaký nástroj chybí a na ty se zaměří analýza v další části (toto 

rozložení názoru je v zásadě totožné i v rámci skupiny investor/správce a u zahraničních respondentů).  

 
Tab. 34 – Chybějící nástroj 

 
Tab. 35 – Pořadí chybějících nástrojů 

Nejvíce respondentů uvedlo, že v českém prostředí chybí především Legislativní nástroje. Ty jsou 

považovány za jedny z nejužitečnějších a nejčastěji používaných nástrojů, ale jak je vidět, jisté množství 

respondentů i přesto vnímá, že by dílčí doplnění tyto nástroje potřebovaly.  Zajímavé je, že druhé místo 

obsadily nástroje Územně plánovací – RP, které v českém prostředí existují. Jak vidno, někteří 

respondenti jsou přesto toho názoru, že ani regulační plány nejsou dostatečně rozvinuté a že by  měly být  

více používány (v kontextu této otázky se lze domnívat, že chybějícím nástrojem někteří respondenti 

myslí nástroj, který se v jejich působišti nepoužívá, byť by samozřejmě teoreticky mohl). Významnějších 

výsledků (relativně vůči počtu respondentů v této části) pak už dosáhly jen nástroje Ekonomické – 

motivační i penalizační. Toto není zvlášť překvapivé, protože objektivně v českém prostředí některé jinde 

existující efektivní Ekonomické nástroje opravdu nejsou přítomny. 

Chybějící nástroj investor/správce zahraničí

absolutní četnost relativní četnost absolutní četnost relativní četnost absolutní četnost relativní četnost

ano 50 28,09 2 25,00 7 33,33

ne 128 71,91 6 75,00 14 66,67

Chybějící nástroj investor/správce zahraničí

absolutní četnost relativní četnost absolutní četnost relativní četnost absolutní četnost relativní četnost

Strategické 3 7,32 1 20

Legislativní 9 21,95 1 20

Územně plánovací - ÚPP 1 2,44 1 20

Územně plánovací - ÚP 2 4,88 0 0

Územně plánovací - RP 8 19,51 0 0

Územně plánovací - ostatní 0 0,00

Ekonomické - motivační 7 17,07 1 20

Ekonomické - penalizační 3 7,32 0 0

Výstavbové 0 0,00 1 20

Organizační 2 4,88 0 0

Evidenční 2 4,88 0 0

Osvětové 2 4,88 0 0

Smluvní 1 2,44 0 0

Památkové 0 0,00 0 0

Hodnotící 1 2,44 0 0

kontrolní suma 41 100 5 100

Pořadí chybějících 

nástrojů u investora/správce v zahraničí

1. Legislativní Ekonomické - motivační Ekonomické - motivační

2. Územně plánovací - RP Ekonomické - penalizační Osvětové

3. Ekonomické - motivační Výstavbové Územně plánovací - ÚPP 

4. Ekonomické - penalizační Strategické Evidenční

5. Strategické Územně plánovací - ÚP Strategické

6. Územně plánovací - ÚP Územně plánovací - RP Územně plánovací - ÚP

7. Organizační Územně plánovací - ÚPP Legislativní

8. Evidenční Organizační Ekonomické - penalizační

9. Osvětové Evidenční Výstavbové

10. Územně plánovací - ÚPP Smluvní Památkové

11. Smluvní Hodnotící Hodnotící

12. Hodnotící Legislativní Organizační

13. Územně plánovací - ostatní Územně plánovací - ostatní Územně plánovací - ostatní 

14. Výstavbové Osvětové Smluvní

15. Památkové Památkové
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Respondenti měli možnost textově doplnit, jaký nástroj jim konkrétně chybí. Nejčastější odpovědi pak 

byly jednoznačně regulační plány. Za zmínku stojí přání existence funkční národní databáze či kvalitně 

zpracovaných GIS dat, důsledná aplikace ochrany zemědělského půdního fondu a existence nástroje, který 

by penalizoval spekulativní dlouhodobé držení pozemků bez úmyslu na nich v dohledné budoucnosti 

stavět (čímž brzdí rozvoj sídla). 

Ve skupině investor/správce, se nikdo nevyjádřil. V zahraničí se vyjádřilo minimum respondentů a proto 

jejich výsledky prakticky nemají žádnou vypovídající hodnotu. 

Překážky 

Tab. 36 – Překážky 

Tab. 37 – Pořadí překážek 

Překážky zahraničí

absolutní četnost

relativní četnost 

(vůči počtu těch, 

co odpověděli) absolutní četnost

relativní četnost 

(vůči počtu těch, 

co odpověděli)

nedostatek nástrojů k prosazení záměru 27 15,70 1 4,76

nedostatečně silné nástroje k prosazení záměru 70 40,70 2 9,52

odpor ze strany veřejnosti 44 25,58 9 42,86

odpor ze strany samosprávy sídla 50 29,07 10 47,62

nedostatek financí 91 52,91 9 42,86

nemožnost přesvědčit/sehnat investory 48 27,91 2 9,52

jiné 22 12,79 4 19,05

kontrolní suma 352 37

Pořadí překážek v zahraničí

1. nedostatek financí odpor ze strany samosprávy sídla

2. nedostatečně silné nástroje k prosazení záměru odpor ze strany veřejnosti

3. odpor ze strany samosprávy sídla nedostatek financí

4. nemožnost přesvědčit/sehnat investory jiné

5. odpor ze strany veřejnosti nedostatečně silné nástroje k prosazení záměru

6. nedostatek nástrojů k prosazení záměru nemožnost přesvědčit/sehnat investory

7. jiné nedostatek nástrojů k prosazení záměru
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Graf 12 – Pořadí překážek, nahoře v ČR, dole v zahraničí 

Z respondentů, kteří odpověděli, přes polovinu považovalo za největší překážku nedostatek financí, 

což je poměrně očekávatelný výsledek (odpovídající reálnému stavu, bez finančního zajištění se 

samozřejmě drtivá většina projektů neobejde). Zajímavé a důležité zjištění je, že jen o něco méně 

respondentů (cca 41 %) považovalo za největší překážku nedostatečně silné nástroje k prosazení 

záměru.  Naopak nedostatek nástrojů se ukázal v názoru respondentů jako relativně nejméně 

významná překážka (nicméně dle počtu ani ta ne zcela zanedbatelná).  

V kategorii jiné, kde respondenti mohli dopsat svoje vlastní názory, se objevuje opakovaně např.: absence 

dlouhodobé vize (plánování pouze v krátkodobém horizontu), nekompetentnost orgánů, přehnaná 

očekávání investorů, nekoncepční příprava státních dotací, která nevychází ze skutečné potřeby (neboli 

příprava projektů na základě dotací a nikoliv příprava dotací na základě vznikajících projektů) a příliš 

obecné strategické cíle.  

Zahraniční respondenti považují většinově jejich nástroje za dostatečné (a rozdílně proti ČR) i za 

dostatečně silné. Největší překážku spatřují stejně jako čeští respondenti v nedostatku financí a velmi 

zajímavě, prakticky totožně v odporu ze strany samosprávy sídla a v odporu ze strany veřejnosti. To 

vysvětluje významně větší důraz zahraničních respondentů na Osvětové nástroje (jako nástroje zaměřené 

z velké míry právě na práci s veřejným míněním). Celkově to (spolu s dalšími výsledky) naznačuje stav, 

kdy v zahraničí není výzvou použít správně nástroje, ale použít je komplexně tak, aby projekt získal co 

největší podporu ze strany veřejnosti (a to i odborné).  

V kategorii jiné, zahraniční respondenti uvedli např. přání o větší a metodičtější zkoumání potřeb 

sídla/společnosti a občasnou systémovou přílišnou opatrnost při posuzování projektů.  
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Tab. 38 – Překážky, investoři/správci 

Tab. 39 – Pořadí překážek, investoři/správci 

Graf 13 – Pořadí překážek 

Ve skupině investor/správce jsou za největší překážku považovány shodně tři důvody:      

nejasné/nejednoznačné požadavky ze strany samosprávy sídla, příliš pomalý proces schvalování 

záměru a odpor ze strany veřejnosti.  

Zvláště odpor ze strany veřejnosti je zajímavým poznatkem, protože neodpovídá velmi malému důrazu 

této skupiny na Osvětové nástroje. Je tedy vidět, že zde může existovat prostor pro podporu ze strany 

sídla, které by mohlo pomoci odstranit tuto překážku v koordinaci s investorem způsobem, který by byl 

výhodným pro všechny zúčastněné strany. Za povšimnutí stojí, že příliš náročné požadavky ze strany 

samosprávy sídla nikdo z respondentů nepovažoval za překážku, což naznačuje, že u mnoha měst 

pozorovatelné tendence neomezovat developery příliš velkým množstvích plánů a regulací nemá možná 

oporu ani v požadavcích samotných developerů.  

Překážky absolutní četnost

relativní četnost 

(vůči počtu těch, co 

odpověděli)

nejasné/nejednoznačné požadavky ze strany samosprávy sídla 5 71,43

příliš náročné požadavky ze strany samosprávy sídla 0 0,00

příliš pomalý proces schvalování záměru 5 71,43

odpor ze strany veřejnosti 5 71,43

nedostatek podpory ze strany samosprávy sídla 1 14,29

nedostatek financí 3 42,86

jiné 0 0,00

19

Pořadí překážek

1. nejasné/nejednoznačné požadavky ze strany samosprávy sídla

2. příliš pomalý proces schvalování záměru

3. odpor ze strany veřejnosti

4. nedostatek financí

5. nedostatek podpory ze strany samosprávy sídla

6. příliš náročné požadavky ze strany samosprávy sídla

7. jiné
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Nová informace 

 
Tab. 40 – Nová informace 

Přibližně 29 % respondentů se dozvědělo o novém nástroji, což naznačuje jisté rezervy i v rámci 

odborné veřejnosti v oblasti znalostí nástrojů a možností prosazování záměrů.  

 

Preference 

 
Tab. 41 – Preference investorů 

Skupina investor/správce byla názorově rozdělena půl na půl s těsnou většinou preferující více, ale také 

jasně nastavených pravidel a z nich vyplývající vidinu rychlejšího a hladšího schvalování jejich projektů. 

Ve zmíněných zemí typu Anglie, Německo nebo Dánsko je toto nakonec osvědčený model, kdy sídlo 

vydává poměrně jasná pravidla a pokud se jich developeři drží (a nezkoušejí je posouvat kreativními 

postupy pro maximalizaci zisku), je celý proces schvalování projektu velmi transparentní, předvídatelný a 

rychlý.  

 

Vztahy mezi parametry 

Vztah mezi užitečností nástrojů a věkem 

 

 
Tab. 42 – Vztah mezi užitečností nástrojů a věkem 

Dozvěděli jste se o novém nástroji? zahraničí

absolutní četnost relativní četnost absolutní četnost relativní četnost

ano 50 28,74 0 0,00

ne 124 71,26 21 100,00

kontrolní suma 174 100 21 100

Preference absolutní četnost relativní četnost

preferuji více, ale jasně nastavených pravidel 4 57,14

preferuji větší volnost 3 42,86

nemám vyhraněný názor 0 0,00

kontrolní suma 7 100,00

Užitečnost nástrojů Věk

průměr 30- 31-40 41-55 56-64 65+

Strategické 6,50 6,68 7,27 7,06 6,71

Legislativní 7,38 6,68 7,75 7,17 7,57

Územně plánovací - ÚPP 7,38 6,97 7,14 6,71 7,43

Územně plánovací - ÚP 8,69 7,74 7,89 7,89 8,43

Územně plánovací - RP 7,15 7,06 6,55 6,33 5,86

Územně plánovací - ostatní 6,64 6,59 6,26 6,00 5,71

Ekonomické - motivační 7,07 6,82 6,70 6,86 6,57

Ekonomické - penalizační 5,77 5,77 5,75 5,69 5,57

Výstavbové 6,54 6,84 6,37 6,62 5,67

Organizační 6,31 6,21 5,95 6,09 5,67

Evidenční 6,08 5,94 5,22 4,85 4,83

Osvětové 5,36 6,20 5,24 5,88 5,00

Smluvní 6,86 6,56 6,08 6,67 6,17

Památkové 6,43 6,03 6,02 6,18 5,17

Hodnotící 6,00 5,78 5,47 5,42 6,17
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Je zřejmé, že s rostoucím věkem respondentů se snižuje to, za jak užitečné považují jednotlivé 

nástroje. Není to ale platné všeobecně, například Strategické nebo Legislativní nástroje za nejužitečnější 

považuje skupina ve věku 41-55 (a mladší ročníky je naopak považují za méně užitečné a naopak ročníky 

65+ považují Legislativní nástroje za velmi užitečné). Za povšimnutí stojí, že nástroje Územně plánovací – 

ÚPP a ÚP a nástroje Hodnotící považují za nejužitečnější věkové skupiny 30- a 65+. Je ale nutné 

podotknout, že rozdíly nejsou příliš výrazné. Nejzásadnější rozdíl ve vnímání užitečnosti se vyskytuje u 

nástrojů Osvětových a Evidenčních a jedná se nicméně pouze o cca 1,2 bodu v hodnocení.  

Vztah mezi četností použití nástrojů a věkem 

Tab. 43 – Vztah mezi četností použití nástrojů a věkem 

Lze vypozorovat, že ročníky 40+ používají podpůrné nástroje typu Ekonomické-motivační, 

Výstavbové, Organizační, Evidenční nebo Osvětové. Ročníky 40+ pak obecně tíhnou spíše k častějšímu 

používaní nástrojů Územně plánovacích (všeho typu) a Legislativních. Zajímavou výjimku tvoří především 

nástroje Hodnotící, které nejčastěji používají ročníky 65+ (ty je používají „občas“, ročníky 31-40 je 

používají oproti tomu „velmi zřídka“). Rozdíly v četnosti používání jsou u většiny nástrojů poměrně malé 

(pod 0,1 v rámci přepočtu), výjimku tvoří nástroje Územně plánovací – RP, Ekonomické – motivační, 

Smluvní (rozdíl cca 0,25 neboli rozdíl mezi „občas“ a „velmi zřídka“) a nástroje Výstavbové a Organizační 

(rozdíl cca 0,2).  

Četnost použití nástrojů Věk

přepočet/počet odpovědí 30- 31-40 41-55 56-64 65+

Strategické 0,65 0,59 0,62 0,65 0,71

Legislativní 0,68 0,69 0,76 0,79 0,70

Územně plánovací - ÚPP 0,67 0,67 0,76 0,73 0,75

Územně plánovací - ÚP 0,85 0,82 0,89 0,88 0,82

Územně plánovací - RP 0,38 0,45 0,38 0,36 0,65

Územně plánovací - ostatní 0,43 0,42 0,43 0,36 0,39

Ekonomické - motivační 0,48 0,51 0,33 0,47 0,25

Ekonomické - penalizační 0,25 0,29 0,18 0,23 0,25

Výstavbové 0,42 0,51 0,32 0,43 0,38

Organizační 0,42 0,51 0,36 0,42 0,38

Evidenční 0,52 0,48 0,38 0,35 0,38

Osvětové 0,38 0,52 0,33 0,34 0,40

Smluvní 0,28 0,45 0,34 0,39 0,50

Památkové 0,50 0,54 0,40 0,40 0,58

Hodnotící 0,39 0,36 0,38 0,45 0,50
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Vztah mezi málo využívanými nástroji a věkem 

 
 

Tab. 44 – Vztah mezi málo využívanými nástroji a věkem 

Celkově lze pozorovat trend, že s rostoucím věkem respondentů (od věku 40) se snižuje počet 

nástrojů, které považují za málo využívané. Největší rozdíly ve vnímání lze nalézt u Osvětových 

nástrojů, které téměř polovina respondentů ze skupiny 31-40 považuje za málo využívané oproti pouhým 

14 % ze skupiny 65+. Dále u Strategických nástrojů, které cca 42 % ze skupiny 56-64 považuje za málo 

využívané oproti 14 % ze skupin 30- a 65+, nebo nástrojům Legislativním, které za málo využívané 

považuje cca 43 % ze skupiny 65+ oproti pouhým 11 % ze skupiny 56-64. Za povšimnutí stojí nástroje, 

které v rámci daných skupin žádný respondent nepovažoval za málo využívané – jedná se o nástroje 

Územně plánovací – ÚPP a ÚP, Evidenční a Památkové u skupiny 65+ (kde je nutné ale připomenout, že 

tato skupina má nejméně respondentů). 

 

Vztah mezi chybějícím nástrojem a věkem 

 
 

Tab. 45 – Vztah mezi chybějícím nástrojem a věkem 

Málo využívané nástroje Věk

relativní četnost 30- 31-40 41-55 56-64 65+

Strategické 14,29 28,57 33,90 41,67 14,29

Legislativní 28,57 25,71 18,64 11,11 42,86

Územně plánovací - ÚPP 35,71 17,14 13,56 33,33 0,00

Územně plánovací - ÚP 21,43 14,29 10,17 33,33 0,00

Územně plánovací - RP 28,57 28,57 40,68 27,78 28,57

Územně plánovací - ostatní 7,14 5,71 16,95 13,89 14,29

Ekonomické - motivační 64,29 62,86 47,46 63,89 71,43

Ekonomické - penalizační 21,43 20,00 28,81 30,56 14,29

Výstavbové 21,43 25,71 27,12 19,44 14,29

Organizační 21,43 22,86 20,34 13,89 14,29

Evidenční 21,43 11,43 15,25 5,56 0,00

Osvětové 21,43 45,71 32,20 25,00 14,29

Smluvní 28,57 28,57 23,73 11,11 28,57

Památkové 14,29 17,14 11,86 8,33 0,00

Hodnotící 21,43 20,00 23,73 13,89 14,29

Chybějící nástroj Věk

relativní četnost 30- 31-40 41-55 56-64 65+

Ano 21,43 37,14 27,87 27,03 28,57

Ne 78,57 62,86 72,13 72,97 71,43

Strategické 0,00 8,33 14,29 0,00 0,00

Legislativní 0,00 16,67 21,43 33,33 100,00

Územně plánovací - ÚPP 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00

Územně plánovací - ÚP 0,00 0,00 7,14 0,00 0,00

Územně plánovací - RP 50,00 25,00 21,43 11,11 0,00

Územně plánovací - ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ekonomické - motivační 0,00 25,00 14,29 11,11 0,00

Ekonomické - penalizační 0,00 8,33 7,14 11,11 0,00

Výstavbové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Organizační 0,00 0,00 7,14 0,00 0,00

Evidenční 50,00 8,33 0,00 0,00 0,00

Osvětové 0,00 8,33 0,00 11,11 0,00

Smluvní 0,00 0,00 7,14 0,00 0,00

Památkové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hodnotící 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00
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Nejvíce respondentů, kteří si myslí, že v rámci jejich působiště chybí nějaký nástroj, se vyskytuje ve 

skupině 31-40 (cca třetina), nejméně pak ve skupině 30- (cca pětina). Nejvíce se věkové skupiny shodnou 

na chybějících Legislativních, Územně plánovacích – RP a Ekonomických – motivačních nástrojích. Je 

nutné podotknout, že v rámci skupin 30- a 65+ chybějící skupinu nástrojů volily pouhé jednotky 

respondentů.  

Vztah mezi překážkami a věkem 

 

Tab. 46 – Vztah mezi překážkami a věkem 

Největší procento respondentů v rámci věkových skupin považuje za hlavní překážku nedostatek financí a 

nedostatečně silné nástroje k prosazení záměrů (s výjimkou skupiny 65+, kde toto považuje za překážku 

pouhých cca 17 % respondentů).  Skupina 30- v porovnání s ostatními skupinami považuje za 

největší překážku právě nedostatečně silné nástroje (cca dvě třetiny skupiny), ale i nedostatek 

nástrojů (cca 29 %) – ten je jinak u všech ostatních věkových skupin považován za nejméně závažnou 

překážku. 

Vztah mezi informovaností a věkem 

Tab. 47 – Vztah mezi informovaností a věkem 

V oblasti nástrojů jsou nejinformovanější věkové skupiny 56-64 a 30-, kde se pouze cca pětina jejich 

respondentů dozvěděla o novém nástroji.  

Překážky Věk

rel. četnost vůči odpovědím 30- 31-40 41-55 56-64 65+

nedostatek nástrojů k prosazení záměru 28,57 17,65 15,25 17,14 16,67

nedostatečně silné nástroje k prosazení záměru 64,29 41,18 40,68 42,86 16,67

odpor ze strany veřejnosti 28,57 20,59 18,64 31,43 33,33

odpor ze strany samosprávy sídla 35,71 23,53 27,12 37,14 16,67

nedostatek financí 57,14 58,82 50,85 40,00 83,33

nemožnost přesvědčit/sehnat investory 21,43 29,41 25,42 22,86 50,00

jiné 7,14 8,82 13,56 11,43 16,67

Dozvěděli jste se o novém 

nástroji? Věk

relativní četnost 30- 31-40 41-55 56-64 65+

ano 21,43 41,18 31,15 18,92 33,33

ne 78,57 58,82 68,85 81,08 66,67
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Ve městě do 1.000 obyvatel se žádný respondent nevyskytuje (proto bylo v tabulce vynecháno), na vesnici 

se vyskytují pouze 2 respondenti (v tabulce je uvedena, nicméně pouze jako doplňková zajímavost, která 

nebude dále komentována).  

Vztah mezi užitečností nástrojů a působištěm 

 
 

Tab. 48 – Vztah mezi užitečností nástrojů a působištěm 

Nejzásadnější rozdíly lze vysledovat u Strategických nástrojů, které za nejužitečnější považuje skupina 

50.000-10.000 (7,47) a nejméně užitečné skupina nad 100.000 (6,50). Dále u nástrojů Územně 

plánovacích – RP, které považuje za nejužitečnější skupina 100.000-50.000 (7,90) a za nejméně užitečné 

skupina 50.000-10.000 (6,47). A taktéž u Osvětových nástrojů, které za nejužitečnější považuje skupina 

100.000-50.000 (6,30) a nejméně užitečné skupina nad 100.000 (5,33). Ostatní rozdíly mezi skupinami 

dle působiště jsou malé a nevýznamné. 

 

Vztah mezi četností použití nástrojů a působištěm 

 
 

Tab. 49 – Vztah mezi četností použití nástrojů a působištěm 

Užitečnost nástrojů Působiště

průměr

Praha

Město nad 

100.000 

obyvatel

Město se 

100.000 - 

50.000 

obyvateli

Město s 

50.000 - 

10.000 

obyvateli

Město s 

10.000 - 

1.000 

obyvateli Vesnice

Strategické 6,90 6,50 6,70 7,47 6,74 6,50

Legislativní 7,65 7,27 7,10 7,74 7,11 5,00

Územně plánovací - ÚPP 6,83 7,36 7,40 7,27 6,96 4,50

Územně plánovací - ÚP 8,02 8,73 7,80 7,89 7,85 8,00

Územně plánovací - RP 6,84 7,00 7,90 6,47 7,00 6,00

Územně plánovací - ostatní 6,90 6,50 6,60 6,26 6,49 7,00

Ekonomické - motivační 6,49 6,92 6,70 6,85 6,75 4,50

Ekonomické - penalizační 5,76 5,82 5,30 5,67 5,89 6,00

Výstavbové 6,38 6,55 6,70 6,71 6,45 7,00

Organizační 6,21 6,00 6,20 6,00 6,21 7,00

Evidenční 5,52 6,09 5,40 5,02 5,91 3,00

Osvětové 5,59 5,33 6,30 5,40 5,85 4,00

Smluvní 6,69 6,83 6,30 6,18 6,38 7,00

Památkové 6,16 6,50 6,40 6,13 5,94 7,00

Hodnotící 5,57 6,09 5,70 5,93 5,29 8,00

Četnost použití nástrojů Působiště

přepočet/počet odpovědí

Praha

Město nad 

100.000 

obyvatel

Město se 

100.000 - 

50.000 

obyvateli

Město s 

50.000 - 

10.000 

obyvateli

Město s 

10.000 - 

1.000 

obyvateli Vesnice

Strategické 0,59 0,45 0,72 0,70 0,66 0,25

Legislativní 0,82 0,55 0,66 0,76 0,75 0,50

Územně plánovací - ÚPP 0,62 0,68 0,73 0,80 0,70 0,50

Územně plánovací - ÚP 0,85 0,75 0,77 0,89 0,86 0,75

Územně plánovací - RP 0,43 0,19 0,30 0,47 0,45 0,25

Územně plánovací - ostatní 0,44 0,34 0,25 0,37 0,39 0,25

Ekonomické - motivační 0,44 0,25 0,42 0,43 0,54 0,25

Ekonomické - penalizační 0,27 0,14 0,13 0,24 0,34 0,25

Výstavbové 0,46 0,29 0,20 0,45 0,51 0,25

Organizační 0,51 0,25 0,47 0,42 0,51 0,25

Evidenční 0,50 0,33 0,38 0,37 0,49 0,50

Osvětové 0,43 0,33 0,41 0,40 0,48 0,50

Smluvní 0,40 0,17 0,38 0,41 0,51 0,25

Památkové 0,56 0,34 0,41 0,44 0,51 0,50

Hodnotící 0,44 0,13 0,34 0,32 0,48 0,75
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Zajímavým zjištěním je, že nejméně často jsou nástroje (prakticky všechny) používány ve městech nad 

100.000 obyvatel – a to s poměrně zásadním rozdílem oproti městům s 50.000 - 1.000 obyvateli a 

Prahou, který často odpovídá jedné celé úrovni na stupnici hodnocení četnosti použití (typicky rozdíl mezi 

„občas“ a „velmi zřídka“).  Obdobná situace je u měst se 100.000-50.000 obyvateli. Naopak nejčastěji jsou 

nástroje používány v Praze a v malých městech 10.000 – 1.000 obyvateli (zvláště v malých městech je 

většina nástrojů používána přinejmenším „občas“ a v několika případech dokonce „často“).   

Vztah mezi málo využívanými nástroji a působištěm 

Tab. 50 – Vztah mezi málo využívanými nástroji a působištěm 

Pozitivním zjištěním je, že respondenti z měst nad 100.000 obyvatel a měst se 100.000-50.000 obyvateli, 

kteří nejméně často používali jednotlivé nástroje (viz Vztah mezi četností použití nástrojů a působištěm), 

jsou si dle této tabulky tohoto deficitu vědomi. Největší shoda panuje u nástrojů Ekonomických – 

motivačních, které nejvíce respondentů i v rámci jednotlivých skupin dle působiště považuje za málo 

využívané (mezi polovinou až třemi čtvrtinami respondentů). Očekávatelný největší rozdíl je u nástrojů 

Legislativních mezi městy nad 100.000 obyvatel a městy s 10.000-1.000 obyvatel. Rozdíl činí cca 36 % 

respondentů, ale je zcela pochopitelný, protože u takto malých sídel nelze předpokládat ambici zasahovat 

do legislativy.   

Málo využívané nástroje Působiště

relativní četnost

Praha

Město nad 

100.000 

obyvatel

Město se 

100.000 - 

50.000 

obyvateli

Město s 

50.000 - 

10.000 

obyvateli

Město s 

10.000 - 

1.000 

obyvateli Vesnice

Strategické 27,66 27,27 25,00 37,50 35,19 0,00

Legislativní 21,28 45,45 33,33 22,92 9,26 0,00

Územně plánovací - ÚPP 25,53 36,36 33,33 14,58 11,11 0,00

Územně plánovací - ÚP 17,02 36,36 33,33 10,42 14,81 0,00

Územně plánovací - RP 38,30 36,36 58,33 22,92 31,48 0,00

Územně plánovací - ostatní 14,89 18,18 33,33 8,33 11,11 0,00

Ekonomické - motivační 57,45 72,73 66,67 56,25 46,30 0,00

Ekonomické - penalizační 25,53 45,45 33,33 22,92 27,78 50,00

Výstavbové 19,15 27,27 8,33 22,92 27,78 0,00

Organizační 19,15 18,18 8,33 25,00 20,37 0,00

Evidenční 17,02 9,09 0,00 10,42 14,81 0,00

Osvětové 23,40 27,27 33,33 50,00 33,33 0,00

Smluvní 23,40 36,36 33,33 14,58 16,67 0,00

Památkové 10,64 9,09 16,67 2,08 18,52 0,00

Hodnotící 17,02 18,18 16,67 20,83 24,07 0,00
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Vztah mezi chybějícím nástrojem a působištěm 

 
 

Tab. 51 – Vztah mezi chybějícím nástrojem a působištěm 

Zajímavostí je zásadní rozdíl v názoru na chybějící nástroj. Všechny skupiny dle působiště mají obdobné 

rozdělení odpovědí (nějaký nástroj chybí 20-30 procentům respondentů) až na skupinu město nad 

100.000 obyvatel, kde nějaký nástroj chybí celým třem čtvrtinám respondentů. Ve skupinách dle 

působiště panuje shoda, že nejvíce chybí nástroje Ekonomické – motivační, respondentům z Prahy a měst 

nad 100.000 obyvatel dále chybí nástroje Legislativní.  

 

Vztah mezi překážkami a působištěm 

 
 

Tab. 52 – Vztah mezi překážkami a působištěm 

Názor na největší překážky se liší dle působiště, téměř polovina respondentů z Prahy a měst nad 

100.000 obyvatel považuje za největší překážku nedostatečně silné nástroje a polovina až tři čtvrtiny 

respondentů z měst se 100.000-1.000 obyvateli považují za největší překážku nedostatek financí (přičemž 

platí, že čím menší město, tím větší množství respondentů z něj považuje tuto překážku za tu největší). Za 

povšimnutí stojí, že malá města s 10.000 – 1.000 obyvatel, která dle Vztahu mezi četností použití 

nástrojů a působištěm používají nástroje nejčastěji, přesto považují za velkou překážku (hned druhou 

největší se 40 %) nedostatečně silné nástroje a jako třetí největší překážku vnímají nedostatek 

nástrojů.   

Chybějící nástroj Působiště

relativní četnost

Praha

Město nad 

100.000 

obyvatel

Město se 

100.000 - 

50.000 

obyvateli

Město s 

50.000 - 

10.000 

obyvateli

Město s 

10.000 - 

1.000 

obyvateli Vesnice

Ano 30,61 72,73 33,33 20,41 23,21 0,00

Ne 69,39 27,27 66,67 79,59 76,79 100,00

Strategické 0,00 14,29 0,00 12,50 12,50 0,00

Legislativní 38,46 42,86 0,00 0,00 12,50 0,00

Územně plánovací - ÚPP 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Územně plánovací - ÚP 0,00 14,29 0,00 12,50 0,00 0,00

Územně plánovací - RP 15,38 14,29 25,00 12,50 25,00 100,00

Územně plánovací - ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ekonomické - motivační 0,00 14,29 50,00 37,50 12,50 0,00

Ekonomické - penalizační 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00

Výstavbové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Organizační 7,69 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00

Evidenční 7,69 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00

Osvětové 15,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Smluvní 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Památkové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hodnotící 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00

Překážky Působiště

rel. četnost vůči odpovědím

Praha

Město nad 

100.000 

obyvatel

Město se 

100.000 - 

50.000 

obyvateli

Město s 

50.000 - 

10.000 

obyvateli

Město s 

10.000 - 

1.000 

obyvateli Vesnice

nedostatek nástrojů k prosazení záměru 17,39 18,18 8,33 2,08 27,78 0,00

nedostatečně silné nástroje k prosazení záměru 47,83 45,45 25,00 35,42 40,74 100,00

odpor ze strany veřejnosti 32,61 27,27 16,67 22,92 24,07 0,00

odpor ze strany samosprávy sídla 36,96 36,36 16,67 29,17 24,07 0,00

nedostatek financí 23,91 18,18 50,00 64,58 74,07 100,00

nemožnost přesvědčit/sehnat investory 19,57 9,09 25,00 43,75 25,93 0,00

jiné 17,39 27,27 33,33 4,17 9,26 0,00
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Vztah mezi informovaností a působištěm 

Tab. 53 – Vztah mezi informovaností a působištěm 

Největší informovanost o nástrojích lze vysledovat u respondentů z měst se 100.000-50.000 obyvateli (83 

% znalo všechny nástroje), poměrně těsně je následují respondenti z měst s 10.000-1.000 obyvateli (78 % 

znalo všechny nástroje). Rozdíly v informovanosti nejsou mezi skupinami dle působiště příliš výrazné 

s výjimkou Prahy, kde se cca 40 % respondentů dozvědělo o novém nástroji, což je více než dvojnásobek 

oproti městům se 100.000-50.000 obyvateli. 

Vztah mezi užitečností nástrojů a rolí 

Tab. 54 – Vztah mezi užitečností nástrojů a rolí 

Je zřejmé, že pedagogové považují většinu nástrojů za užitečnější než ostatní (jako jediní ohodnotili jeden 

nástroj i 9kou a několik dalších 8kou – jediná další skupina, jejichž hodnocení se vyšplhalo k 8ce, jsou 

investoři). Za nejméně užitečné považují většinu nástrojů správci majetku – zajímavou výjimkou je jejich 

velmi nadprůměrné hodnocení (o více než 1,3 až 2,6 bodu proti ostatním) Ekonomických – penalizačních 

nástrojů. Drtivá většina respondentů v libovolné roli nepovažuje žádný nástroj za podprůměrně 

užitečný (neboli s hodnocením užitečnosti méně než 5) s výjimkou správců majetku, kteří u nástrojů 

Evidenčních, Památkových a Hodnotících klesli dokonce pod hodnocení 4. Za povšimnutí stojí, které role 

hodnotí v rámci jednotlivých nástrojů jejich užitečnost nejvýše. Například urbanisté nadprůměrně vysoce 

v porovnání s ostatními rolemi hodnotí Organizační a Hodnotící nástroje, architekti nástroje Územně 

plánovací – ÚPP, úředníci Evidenční a Organizační nástroje, správci majetku nástroje Ekonomické-

penalizační a Výstavbové, investoři nástroje Územně plánovací – RP a ostatní, Ekonomické-motivační a 

Smluvní.   

Dozvěděli jste se o novém 

nástroji? Působiště

relativní četnost

Praha

Město nad 

100.000 

obyvatel

Město se 

100.000 - 

50.000 

obyvateli

Město s 

50.000 - 

10.000 

obyvateli

Město s 

10.000 - 

1.000 

obyvateli Vesnice

ano 40,43 30,00 16,67 28,57 22,22 0,00

ne 59,57 70,00 83,33 71,43 77,78 100,00

Užitečnost nástrojů Role

průměr
urbanista/

ka

architekt/

ka 

úředník/ 

ce

městský 

zastupitel

/ka

správce/ 

kyně 

majetku

investor/ 

ka

pedagog/ 

žka

Strategické 6,55 6,78 6,89 6,44 7,75 6,83 8,33

Legislativní 7,14 6,90 7,45 6,56 6,75 6,50 9,00

Územně plánovací - ÚPP 6,32 7,50 7,04 6,79 5,20 6,00 6,33

Územně plánovací - ÚP 7,23 8,11 8,10 7,44 5,80 8,20 8,33

Územně plánovací - RP 6,41 6,78 6,50 6,44 5,25 8,00 6,67

Územně plánovací - ostatní 6,36 6,50 6,13 6,43 6,00 8,40 6,67

Ekonomické - motivační 7,27 6,60 6,54 6,84 7,25 8,20 8,00

Ekonomické - penalizační 5,95 4,67 5,80 5,44 7,25 5,80 5,00

Výstavbové 5,89 6,00 6,55 6,44 7,00 5,80 6,67

Organizační 6,35 5,33 6,04 5,72 6,25 5,00 4,67

Evidenční 5,00 4,89 5,60 4,72 3,80 4,40 4,00

Osvětové 5,82 5,60 5,51 5,29 4,25 5,67 7,33

Smluvní 6,48 5,60 6,47 5,84 5,40 7,20 6,67

Památkové 5,64 6,00 6,18 5,80 3,50 5,20 7,00

Hodnotící 6,05 5,11 5,53 5,52 3,50 5,20 6,67
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Vztah mezi četností použití nástrojů a rolí 

 
 

Tab. 55 – Vztah mezi četností použití nástrojů a rolí 

Dle očekávání nejméně často používají většinu nástrojů pedagogové (což v jejich roli není překvapivé) 

následováni úředníky, což je zajímavější zjištění, protože ti by měli mít k dispozici nejširší paletu 

nástrojů – s výjimkou městských zastupitelů, kteří tento předpoklad naopak potvrzují a opravdu obecně 

používají většinu nástrojů nejčastěji. Stejně tak je logické, že nejčastěji používají nástroje Územně 

plánovací – ÚPP urbanisté a nástroje Územně plánovací – ÚP urbanisté a architekti. Nečekané je zjištění, 

že architekti používají nástroje Územně plánovací – RP častěji než urbanisté a úředníci. Mnoho nástrojů 

také nadprůměrně často „používají“ investoři (pravděpodobně znovu spíše v pasivní nežli aktivní roli).  

 

Vztah mezi málo využívanými nástroji a rolí 

 
 

Tab. 56 – Vztah mezi málo využívanými nástroji a rolí 

Ve skupině pedagogové, správci majetku, investoři a architekti odpovědělo velmi malé množství 

respondentů, proto jsou jejich výsledky do jisté míry zkreslené (například velmi vysoké u pedagogů). 

Četnost použití nástrojů Role  

přepočet/počet odpovědí
urbanista/

ka

architekt/

ka 

úředník/ 

ce

městský 

zastupitel

/ka

správce/ 

kyně 

majetku

investor/ 

ka

pedagog/ 

žka

Strategické 0,60 0,39 0,55 0,70 0,44 0,56 0,75

Legislativní 0,72 0,75 0,65 0,70 0,75 0,80 0,75

Územně plánovací - ÚPP 0,73 0,67 0,67 0,66 0,63 0,70 0,50

Územně plánovací - ÚP 0,92 0,89 0,80 0,85 0,83 0,83 0,75

Územně plánovací - RP 0,39 0,72 0,33 0,55 0,50 0,60 0,00

Územně plánovací - ostatní 0,47 0,58 0,30 0,42 0,42 0,58 0,00

Ekonomické - motivační 0,38 0,32 0,24 0,60 0,33 0,56 0,75

Ekonomické - penalizační 0,33 0,25 0,11 0,43 0,17 0,42 0,00

Výstavbové 0,41 0,50 0,26 0,58 0,58 0,33 0,00

Organizační 0,59 0,39 0,25 0,60 0,38 0,65 0,75

Evidenční 0,41 0,25 0,29 0,55 0,31 0,69 0,00

Osvětové 0,51 0,34 0,28 0,50 0,17 0,45 0,00

Smluvní 0,50 0,32 0,20 0,60 0,63 0,50 0,00

Památkové 0,52 0,53 0,31 0,55 0,58 0,42 0,50

Hodnotící 0,39 0,25 0,25 0,51 0,42 0,25 0,50

Málo využívané nástroje Role  

relativní četnost
urbanista/

ka

architekt/

ka 

úředník/ 

ce

městský 

zastupitel

/ka

správce/ 

kyně 

majetku

investor/ 

ka

pedagog/ 

žka

Strategické 28,57 20,00 30,36 44,00 20,00 50,00 100,00

Legislativní 23,81 30,00 21,43 8,00 0,00 16,67 0,00

Územně plánovací - ÚPP 14,29 20,00 22,32 8,00 0,00 16,67 50,00

Územně plánovací - ÚP 0,00 40,00 17,86 12,00 20,00 16,67 100,00

Územně plánovací - RP 33,33 40,00 34,82 24,00 20,00 33,33 0,00

Územně plánovací - ostatní 14,29 10,00 13,39 12,00 0,00 16,67 0,00

Ekonomické - motivační 76,19 50,00 50,00 56,00 60,00 66,67 50,00

Ekonomické - penalizační 28,57 0,00 33,04 16,00 40,00 33,33 50,00

Výstavbové 19,05 30,00 24,11 20,00 40,00 16,67 0,00

Organizační 33,33 20,00 20,54 12,00 20,00 0,00 0,00

Evidenční 9,52 0,00 13,39 16,00 0,00 33,33 0,00

Osvětové 33,33 30,00 33,93 44,00 0,00 0,00 50,00

Smluvní 33,33 10,00 23,21 4,00 20,00 0,00 0,00

Památkové 4,76 10,00 11,61 12,00 0,00 0,00 50,00

Hodnotící 33,33 0,00 21,43 16,00 0,00 16,67 0,00
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Městští zastupitelé v porovnání s ostatními rolemi považují nejčastěji za málo používané Osvětové 

nástroje (což je pozitivní zjištění, protože tento nástroj jejich roli zdaleka nejvíce přísluší). Za povšimnutí 

stojí, že úředníci považují v porovnání s ostatními rolemi nadprůměrně často většinu nástrojů za málo 

využívaných, se zřejmou výjimkou nástrojů Ekonomických – motivačních (které ale za málo využívané i 

tak považuje polovina respondentů v této roli). Urbanisté za málo využívané považují krom Ekonomických 

– motivačních nástrojů především Organizační, Smluvní a Hodnotící nástroje.

Vztah mezi chybějícím nástrojem a rolí 

Tab. 57 – Vztah mezi chybějícím nástrojem a rolí 

Výrazně největší procento respondentů, kterým chybí určitý nástroj, se vyskytuje mezi investory (kde 

je ale malý celkový počet respondentů) a mezi urbanisty (téměř polovina respondentů v této roli). 

Největší shoda mezi rolemi je v tom, že jim chybí Ekonomické – motivační a penalizační nástroje. Mezi 

další chybějící nástroje většině rolí patří nástroje Strategické a Legislativní, které nicméně překvapivě 

nechybí urbanistům (kterým jinak chybí nadprůměrně poměrně hodně nástrojů v porovnání s jinými 

rolemi). Investorům a správcům majetku chybí nadprůměrně velké množství nástrojů, ale to je ovlivněno 

malým počtem respondentů v této roli, kteří odpověděli na otázku (řády jednotek), proto je třeba brát tuto 

informaci s rezervou. 

Vztah mezi překážkami a rolí 

Tab. 58 – Vztah mezi překážkami a rolí 

Chybějící nástroj Role

relativní četnost
urbanista/

ka

architekt/

ka 

úředník/ 

ce

městský 

zastupitel

/ka

správce/ 

kyně 

majetku

investor/ 

ka

pedagog/ 

žka

Ano 45,45 30,00 24,35 28,00 0,00 50,00 33,33

Ne 54,55 70,00 75,65 72,00 100,00 50,00 66,67

Strategické 0,00 33,33 8,33 0,00 20,00 50,00 0,00

Legislativní 0,00 33,33 25,00 50,00 0,00 16,67 0,00

Územně plánovací - ÚPP 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00

Územně plánovací - ÚP 12,50 0,00 4,17 0,00 20,00 16,67 0,00

Územně plánovací - RP 25,00 0,00 20,83 0,00 20,00 33,33 0,00

Územně plánovací - ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00

Ekonomické - motivační 12,50 0,00 20,83 25,00 60,00 66,67 0,00

Ekonomické - penalizační 12,50 0,00 4,17 25,00 40,00 33,33 0,00

Výstavbové 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 16,67 0,00

Organizační 0,00 0,00 8,33 0,00 20,00 0,00 0,00

Evidenční 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 33,33 0,00

Osvětové 12,50 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Smluvní 0,00 0,00 4,17 0,00 20,00 0,00 0,00

Památkové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hodnotící 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00

Překážky Role

rel. četnost vůči odpovědím
urbanista/

ka

architekt/

ka 

úředník/ 

ce

městský 

zastupitel

/ka

pedagog/ 

žka

nedostatek nástrojů k prosazení záměru 9,52 10,00 16,36 16,00 66,67

nedostatečně silné nástroje k prosazení záměru 38,10 50,00 39,09 40,00 66,67

odpor ze strany veřejnosti 23,81 20,00 25,45 24,00 66,67

odpor ze strany samosprávy sídla 23,81 50,00 31,82 8,00 66,67

nedostatek financí 47,62 0,00 52,73 84,00 33,33

nemožnost přesvědčit/sehnat investory 47,62 0,00 27,27 28,00 33,33

jiné 9,52 20,00 11,82 12,00 33,33
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Pedagogové považují mnoho překážek za stejně důležité, městští zastupitelé za zdaleka nejvýznamnější 

překážku považují nedostatek financí (84 % respondentů v této roli), úředníci a urbanisté taktéž (ale 

s menším podílem cca poloviny respondentů). Architekti považují za největší překážku nedostatečně silné 

nástroje a odpor ze strany samosprávy sídla. Pro urbanisty je největší překážkou (krom nedostatku 

financí) také nemožnost přesvědčit/sehnat investory.  

 

Vztah mezi informovaností a rolí 

 
 

Tab. 59 – Vztah mezi informovaností a rolí 

Nejvyšší informovanost o nástrojích vykazují městští zastupitelé (80 % z nich znalo všechny 

nástroje), obdobnou (67-72 %) pak architekti, úředníci a pedagogové. Nejmenší informovanost lze 

pozorovat naopak u urbanistů (cca polovina se dozvěděla o novém nástroji).  

 

Korelace mezi parametry 

Pro vyhodnocení korelace mezi parametry byl využit Pearsonův korelační koeficient (65). Pro 

vyhodnocení korelace obecně platí, že koeficienty blízké ±1 se označují jako perfektní korelace – zvýšení 

(zlepšení) jedné hodnoty zvýší (zlepší) druhou hodnotu či ji obdobně zhorší, pokud je koeficient záporný. 

Koeficient mezi ±0,5 a ±1 značí silnou korelaci. Koeficient mezi ±0,3 a ±0,49 značí střední korelaci. 

Koeficient pod ±0,29 značí slabou korelaci. Nulový koeficient pak značí neexistující korelaci. (67) Díky 

velkému množství dat a vyhodnocovaných korelací budou výsledky interpretovány ve zjednodušené 

formě a budou sloužit především jako podklad pro další budoucí práce detailněji ověřující jednotlivé 

objevené korelace. Díky významně nerovnoměrně rozloženému vzorku respondentů bylo nutné vstupní 

hodnoty přepočítat jako vážené (pro kompenzaci této nerovnoměrnosti). Díky malému počtu zahraničních 

respondentů je nutné znovu připomenout, že výsledky mohou být tímto značně zkreslené a závěry z nich 

vyvozené je tak nutné brát s jistou rezervou (a případně je prověřit v dalším výzkumu).  

Sytější barvy v tabulkách značí silnější korelaci, zelené značí korelaci kladnou, červené zápornou. Kladná 

korelace u národnosti znamená, že zahraničí zvyšuje hodnoty, záporná korelace značí, že české prostředí 

zvyšuje hodnoty. Kladná korelace u působiště značí, že čím větší sídlo, tím vyšší hodnoty. Kladné či 

záporné korelace u rolí nelze snadno jednoznačně interpretovat, u nich je zásadní sledovanou hodnotou 

síla korelace (neboli informace o tom, nakolik role respondenta ovlivňuje sledovaný parametr). 

  

Dozvěděli jste se o novém 

nástroji? Role  

relativní četnost
urbanista/

ka

architekt/

ka 

úředník/ 

ce

městský 

zastupitel

/ka

správce/ 

kyně 

majetku

investor/ 

ka

pedagog/ 

žka

ano 45,00 30,00 28,57 20,00 jiné jiné 33,33

ne 55,00 70,00 71,43 80,00 jiné jiné 66,67
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Korelace hodnocení užitečnosti nástrojů a dalších parametrů 

Tab. 60 – Korelace hodnocení užitečnosti nástrojů a dalších parametrů 

Mezi národností respondentů a jejich hodnocením užitečnosti lze u několika nástrojů vypozorovat 

slabé až středně silné korelace. Nejsilnější korelace – středně silná - je patrná u hodnocení užitečnosti 

Evidenčních a Osvětových nástrojů, kdy zahraniční respondenti tyto nástroje hodnotí výše. Slabé, ale 

stále ještě patrné korelace existují u Územně plánovacích, Ekonomických a Památkových nástrojů.  

Mezi působištěm respondentů a jejich hodnocením užitečnosti prakticky nelze vypozorovat 

významnější korelace, většina je velmi slabá nebo prakticky neexistující. 

Mezi rolí respondentů a jejich hodnocením užitečnosti je možné vypozorovat u několika nástrojů 

slabé korelace, především u nástrojů Územně plánovacích - ÚPP a ostatních, Organizačních, Evidenčních 

a Hodnotících.  

Korelace četnosti použití nástrojů a dalších parametrů 

Tab. 61 – Korelace četnosti použití nástrojů a dalších parametrů 

Mezi národností respondentů a četností použití lze u většiny nástrojů vypozorovat slabé až středně 

silné korelace. Většina nástrojů s výjimkou Územně plánovacích – ÚPP a ÚP je častěji používána 

zahraniční respondenty. Nejvýznamnější – středně silné – korelace jsou u nástrojů Evidenčních a 

Památkových.  

Užitečnost nástrojů Národnost Působiště Role

Strategické 0,09 0,01 -0,10

Legislativní 0,03 0,03 0,06

Územně plánovací - ÚPP -0,18 -0,07 0,17

Územně plánovací - ÚP -0,29 -0,01 0,05

Územně plánovací - RP 0,06 -0,07

Územně plánovací - ostatní -0,13 0,12 -0,22

Ekonomické - motivační -0,21 0,02 -0,10

Ekonomické - penalizační -0,16 0,09 -0,02

Výstavbové -0,02 -0,05 -0,01

Organizační 0,08 0,05 0,18

Evidenční 0,42 -0,01 0,17

Osvětové 0,30 0,07 0,09

Smluvní 0,01 0,06 -0,06

Památkové 0,17 -0,01 0,14

Hodnotící 0,04 -0,01 0,17

Četnost použití nástrojů Národnost Působiště Role

Strategické 0,26 -0,17 -0,04

Legislativní 0,13 0,01 -0,08

Územně plánovací - ÚPP 0,00 -0,11 0,07

Územně plánovací - ÚP -0,16 -0,13 0,11

Územně plánovací - RP -0,16 -0,12

Územně plánovací - ostatní 0,19 0,02 -0,03

Ekonomické - motivační 0,15 -0,16 -0,15

Ekonomické - penalizační 0,21 -0,09 -0,13

Výstavbové 0,22 -0,21 0,01

Organizační 0,13 -0,11 -0,12

Evidenční 0,34 -0,02 -0,18

Osvětové 0,26 -0,10 0,05

Smluvní 0,21 -0,20 -0,23

Památkové 0,34 -0,03 0,08

Hodnotící 0,11 -0,12 -0,07
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Mezi působištěm respondentů a četností použití lze vypozorovat u mnoha nástrojů velmi slabé až 

slabé záporné korelace, které značí, že s velikostí sídla se obecně snižuje četnost užití nástrojů. 

Nejvýznamnější, byť slabé korelace lze nalézt u nástrojů Výstavbových a Smluvních. 

Mezi rolí respondentů a četností použití lze u části nástrojů vypozorovat velmi slabé až slabé korelace, 

kdy nejvýznamnější z nich je patrná u nástrojů Smluvních a Evidenčních.  

 

Korelace málo využívaných nástrojů a dalších parametrů 

 
Tab. 62 – Korelace málo využívaných nástrojů a dalších parametrů 

Mezi národností respondentů a málo využívanými nástroji lze u části vypozorovat velmi slabou až 

střední korelaci. Nejvyšší je střední záporná korelace u Smluvních nástrojů, která značí, že čeští 

respondenti častěji považují tyto nástroje za málo využívané. Slabé, ale patrné kladné korelace jsou pak 

patrné u nástrojů Evidenčních a Územně plánovacích – ÚPP, které považují za málo používané většinou 

zahraniční respondenti.  

Mezi působištěm respondentů a málo využívanými nástroji lze vypozorovat jen velmi slabou až 

slabou korelaci mezi několika nástroji, ta nejvýraznější je pak u nástrojů Územně plánovacích – ÚPP. Je 

kladná, což značí, že s rostoucí velikostí sídla více respondentů považuje tyto nástroje za málo využívané. 

Většina korelací je ale velmi slabá až nevýznamná. 

Mezi rolí respondentů a málo využívanými nástroji lze vypozorovat velmi slabou až slabou korelaci 

u cca poloviny nástrojů. Nejvýznamnější je pak u nástrojů Smluvních, Organizačních a Strategických. U 

druhé poloviny nástrojů je korelace velmi slabá až prakticky neexistující.  

  

Málo využívané nástroje Národnost Působiště Role

Strategické -0,05 -0,10 -0,22

Legislativní 0,00 0,13 0,13

Územně plánovací - ÚPP 0,21 0,18 -0,02

Územně plánovací - ÚP 0,03 0,10 0,04

Územně plánovací - RP 0,07 -0,01

Územně plánovací - ostatní -0,01 0,05 -0,02

Ekonomické - motivační 0,00 0,07 -0,02

Ekonomické - penalizační -0,08 0,03 -0,13

Výstavbové -0,10 -0,01 0,04

Organizační -0,19 -0,01 0,23

Evidenční 0,21 0,01 -0,15

Osvětové 0,13 -0,14 0,17

Smluvní -0,30 0,09 0,25

Památkové 0,11 -0,06 0,10

Hodnotící -0,05 -0,04 0,14
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Korelace chybějících nástrojů a dalších parametrů 

Tab. 63 – Korelace chybějících nástrojů a dalších parametrů 

Mezi národností respondentů a chybějícími nástroji je u všech nástrojů patrná slabá až střední 

korelace, kromě Strategických nástrojů je pak vždy záporná (neboli respondenti z ČR častěji považují 

dotyčné nástroje za chybějící). U nástrojů Ekonomických – motivačních se pak jedná dokonce o korelaci 

silnou. U nástrojů Osvětových, Ekonomických – penalizačních, Územně plánovacích – ÚP, Organizačních a 

Smluvních lze nalézt korelaci střední.  

Mezi působištěm respondentů a chybějícími nástroji lze jen u několika nástrojů – Územně plánovacích 

– ÚPP a ÚP, Osvětových a Legislativních - vypozorovat velmi slabé korelace. U ostatních nástrojů je

korelace velmi slabá až nevýznamná. Zajímavostí je existence slabé kladné korelace u dotazu ano x ne,

která naznačuje, že s rostoucí velikostí sídla roste podíl respondentů, kterým nějaký nástroj chybí.

Mezi rolí respondentů a chybějícími nástroji je u cca poloviny nástrojů možné pozorovat velmi slabou 

až slabou korelaci. Nejvýznamnější je u nástrojů Smluvních, Organizačních a Osvětových. U druhé 

poloviny nástrojů je korelace velmi slabá až prakticky neexistující. 

Korelace překážek a dalších parametrů 

Tab. 64 – Korelace překážek a dalších parametrů 

Mezi národností respondentů a překážkami je patrná záporná střední až slabá kladná korelace u tří 

typů překážek. Střední záporná korelace značí, že větší podíl českých respondentů považuje za 

významnou překážku nedostatečně silné nástroje, naopak slabé kladné korelace naznačují, že větší podíl 

zahraničních respondentů považuje za hlavní překážky odpor ze strany veřejnosti či samosprávy sídla. U 

zbylých dvou překážek je korelace velmi slabá a u nedostatku financí je prakticky nulová. 

Chybějící nástroj Národnost Působiště Role

ano x ne 0,05 0,18 0,07

Strategické 0,16 0,03 0,09

Legislativní -0,17 0,13 0,13

Územně plánovací - ÚPP -0,18 0,18 -0,02

Územně plánovací - ÚP -0,31 0,10 0,04

Územně plánovací - RP 0,07 -0,01

Územně plánovací - ostatní -0,29 0,05 -0,02

Ekonomické - motivační -0,57 0,07 -0,02

Ekonomické - penalizační -0,33 0,03 -0,13

Výstavbové -0,25 -0,01 0,04

Organizační -0,30 -0,01 0,23

Evidenční -0,25 0,01 -0,15

Osvětové -0,38 -0,14 0,17

Smluvní -0,30 0,09 0,25

Památkové -0,20 -0,06 0,10

Hodnotící -0,25 -0,04 0,14

Překážky Národnost Působiště Role

nedostatek nástrojů k prosazení záměru -0,08 -0,02 0,06

nedostatečně silné nástroje k prosazení záměru -0,37 0,07 0,16

odpor ze strany veřejnosti 0,17 0,05 -0,04

odpor ze strany samosprávy sídla 0,16 0,10 0,21

nedostatek financí 0,01 -0,42 0,01

nemožnost přesvědčit/sehnat investory -0,09 -0,17 0,21
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Mezi působištěm respondentů a překážkami lze vypozorovat střední zápornou korelaci u 

nedostatku financí, která značí, že větší podíl respondentů z menších sídel toto považuje za významnou 

překážku. Slabá záporná korelace je patrná také u nemožnosti přesvědčit/sehnat investory. U ostatních 

čtyř překážek jsou korelace velmi slabé až nevýznamné. 

Mezi rolí respondentů a překážkami lze u poloviny překážek vypozorovat slabou korelaci, těmito 

překážkami jsou nemožnost přesvědčit/sehnat investory, odpor ze strany samosprávy sídla a 

nedostatečně silné nástroje. U zbylé poloviny nástrojů je korelace velmi slabá, limitně nulová. 

Korelace informovanosti a dalších parametrů 

Tab. 65 – Korelace informovanosti a dalších parametrů 

Mezi národností respondentů a jejich informovaností je patrná střední záporná korelace, která 

značí, že větší podíl českých respondentů se dozvěděl o novém nástroji. 

Mezi působištěm respondentů a jejich informovaností prakticky neexistuje korelace, je velmi slabá 

až zanedbatelná. 

Mezi rolí respondentů a jejich informovaností je patrná střední korelace. 

9.2.6 Závěry z dotazníkového šetření 

Průzkum nástrojů v ČR a v zahraničí spolu s dotazníkovým šetřením neprokázal (ale ani nevyvrátil) 

jednoznačně platnost hlavní hypotézy: „V současnosti je v ČR nedostatek nástrojů umožňujících 

prosazení záměrů na nevyužívaných plochách.“  

Průzkum (a z něj vycházející doporučení, viz kapitola 9.1.12) ukazuje, že některé nástroje (či jejich 

konkrétní podoby) v ČR opravdu chybí. V rámci dotazníkového šetření s 207 respondenty z odborné 

veřejnosti si nicméně téměř tři čtvrtiny respondentů nemyslí, že by v ČR nějaký nástroj vysloveně chyběl. 

Ze 28 % respondentů, co si myslí, že nějaký nástroj chybí, jich nejvíce označilo za chybějící nástroje 

Legislativní a Územně plánovací – RP (kde se lze v kontextu otázky vzhledem k faktické existenci nástroje 

Regulačního plánu v českém prostředí domnívat, že chybějícím nástrojem zde někteří respondenti myslí 

nástroj, který se v jejich působišti nepoužívá, byť by teoreticky mohl). Výrazně největší procento 

respondentů, kterým chybí určitý nástroj, se vyskytuje mezi investory (kde je ale malý celkový počet 

respondentů) a pak mezi urbanisty (téměř polovina respondentů v této roli). Zajímavé zjištění je, že cca 41 

% respondentů považovalo za největší překážku k naplnění jejich záměru v území nedostatečně silné 

nástroje. Detailněji pak platí, že téměř polovina respondentů z Prahy a z měst nad 100.000 obyvatel 

považuje za největší překážku právě nedostatečně silné nástroje. U malých měst s 10.000 – 1.000 

obyvateli toto považuje za velkou překážku 40 % respondentů. Zajímavé je zjištění, že nedostatečně silné 

nástroje považuje za zásadní překážku cca dvě třetiny respondentů pod 30 let. Lze také vypozorovat 

poměrně zásadní rozdíl mezi názory a zkušeností českých a zahraničních (především anglických) 

respondentů, kdy zahraniční respondenti používají prakticky všechny nástroje častěji než respondenti z  

ČR (často poměrně významným rozdílem). To naznačuje komplexnější náhled na celý proces, který se 

snaží zapojit prakticky všechny možné nástroje pro co nejvyšší efektivitu práce a zajištění kvalitního 

výsledku. Skupina zahraničních respondentů také klade mnohem vyšší důraz na nástroje, které se v 

českém prostředí považují spíše za podpůrné (např. Evidenční či Osvětové nástroje).  

Dozvěděli jste se o novém 

nástroji? Národnost Působiště Role

ano x ne -0,36 0,09 0,33
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Hypotéza o nedostatku nástrojů v ČR tak byla dotazníkovým šetřením spíše vyvrácena než potvrzena, 

ale pro další výzkum ji nahradila hypotéza částečně modifikovaná: „V současnosti jsou v ČR 

nedostatečně silné nástroje umožňující prosazení záměrů na nevyužívaných plochách.“  

Další (vedlejší) hypotéza je: „V současnosti v ČR existuje malé povědomí o nástrojích umožňujících 

prosazení záměrů na nevyužívaných plochách.“  

Z dotazníkového šetření vyplývá, že cca 29 % respondentů se dozvědělo o novém nástroji, což naznačuje 

jisté rezervy i v rámci odborné veřejnosti. Nejvyšší informovanost o nástrojích vykazují městští 

zastupitelé (80 % z nich znalo všechny nástroje), obdobnou (67-72 %) pak architekti, úředníci a 

pedagogové. Nejmenší informovanost lze pozorovat naopak u urbanistů (cca polovina se dozvěděla o 

novém nástroji).  Přibližně třetina respondentů není dostatečný počet na to, aby mohla být hypotéza 

prohlášena za prokázanou (avšak ani jednoznačně vyvrácenou).  

Poslední vedlejší hypotéza zní: „Optimální použití nástrojů pro přípravu plánů transformace 

nevyužívaných železničních ploch vede nejen ke kvalitnějšímu a žádoucímu výsledku, ale je také 

atraktivní i pro investory/developery díky jasnému nastavení pravidel a vidině jednoduššího a 

rychlejšího procesu schvalování jejich projektu.“  

Vzorek respondentů z řad investorů/developerů byl bohužel poměrně malý (11 respondentů) a tudíž z něj 

nelze vyvodit jednoznačné závěry. Respondenti z této skupiny byli názorově rozděleni prakticky půl na 

půl s těsnou většinou preferující více, ale jasně nastavených pravidel. Při přihlédnutí k tomu, že příliš 

náročné požadavky ze strany samosprávy sídla nikdo z respondentů nepovažoval za významnou překážku 

a naopak za největší překážku byly považovány nejasné/nejednoznačné požadavky ze strany samosprávy 

sídla a příliš pomalý proces schvalování záměru, lze tuto hypotézu považovat za prokázanou (s jistou 

rezervou vyplývající z především z malého počtu respondentů).  
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10. Závěr 

10.1 Splnění cílů práce 

Cílem disertační práce bylo na základě komplexní analýzy současného stavu revitalizace nevyužívaných, 

nebo nedostatečně či nevhodně využívaných železničních ploch, popsat jejich hodnoty, problémy a 

specifika (především jejich provázanost se sídlem), možnosti jejich budoucího využití, jejich postupné 

transformace, zmapovat zásady, postupy a nástroje jejich prosazení i realizace a také prověřit jejich 

užitečnost (resp. jak jsou vnímány odbornou veřejností). Všechny tyto cíle byly splněny. 

Hlavní hypotézy 

 V ČR existuje velké množství nevyužívaných železničních ploch s revitalizačním potenciálem. 

Hypotéza byla prokázána - viz str. 83.  

 

 V současnosti je v ČR nedostatek nástrojů umožňujících prosazení záměrů na nevyužívaných 

plochách. 

Hypotéza nebyla jednoznačně prokázána (ani vyvrácena) – viz str. 173. 

 

 V současnosti v ČR existuje malé povědomí o nástrojích umožňujících prosazení záměrů na 

nevyužívaných plochách. 

Hypotéza nebyla jednoznačně prokázána (ani vyvrácena) – viz str. 174. 

 

 

Vedlejší hypotézy 

 Optimální použití nástrojů pro přípravu plánů transformace nevyužívaných železničních ploch 

vede nejen ke kvalitnějšímu a žádoucímu výsledku, ale je také atraktivní i pro 

investory/developery díky jasnému nastavení pravidel a vidině jednoduššího a rychlejšího 

procesu schvalování jejich projektu.  

Hypotéza byla prokázána - viz str. 174.  

 

 Nevyužívané železniční plochy mají velký potenciál pro nové využití v rámci sídel a krajiny.  

Hypotéza byla prokázána - viz str. 117.  

 

 

10.2 Přínos disertační práce 

Předpokládané přínosy práce 

 odhad předpokládaného rozsahu nevyužívaných železničních ploch s revitalizačním potenciálem 

v ČR 

Odhad zpracován – viz kapitola 7.1. Vyhledávací studie (ale také 6.1. Rozsah nevyužívaných 

železničních ploch) 

 

 seznam možností, jak dále nakládat s územím 

Seznam zpracován – viz kapitola 8.4. Příklady možností dalšího užití, zrušení či ochrany 

 

 seznam nástrojů prosazujících záměry v území 

Seznam zpracován – viz kapitola 9.1. Seznam nástrojů.  
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 využitelnost práce samotnými sídly a majiteli železničních ploch (ČD a SŽ) pro plánování

budoucího vývoje, v druhé řadě pak investory

Největší praktické přínosy práce spočívají především v odhadu rozsahu nevyužívaných železničních

ploch (a potvrzení hypotézy, že jich je významné množství a mají zásadní revitalizační potenciál

v rámci sídel), popsání možností dalšího užití a zmapování nástrojů, jak docílit stanovených záměrů

na těchto plochách. Tyto tři části práce odpovídají alespoň do jisté míry na otázky kolik je těchto

ploch, jaký je jejich potenciál, jak tento potenciál využít a jak můžeme jejich využití docílit. Pro

rozšíření obecného povědomí o problematice a potenciálu nevyužitých železničních ploch bude na

základě této práce zpracována zvláštní publikace prezentující hlavní závěry, která bude zveřejněna

a nabídnuta relevantním institucím a osobám.

10.3 Limity výzkumu 

Odhady množství nevyužívaných železničních ploch v ČR jsou založeny přiznaně především na 

urbanistickém pohledu. Je proto velmi pravděpodobné, že reálná čísla budou odlišná kvůli faktorům 

nepostihnutelným v rámci vyhledávací studie – např. využití kolejí jako rezervních či manipulačních, nebo 

nemožnosti zrušit vlečky kvůli nedostupnosti majitele areálu, případně plného využití všech nádražních 

objektů (ať už pro provoz dráhy nebo pro komerční pronájem). Cílem avšak není dokonalé přesné 

vyhodnocení jednotlivých nádraží, ale získání celkového přehledu a obrazu o stavu a rozsahu nevyužitých 

ploch. 

Obdobně platí, že některé sledované parametry v rámci vyhledávací studie jsou kvalitativní a vycházející 

z odborného názoru autora, tudíž jsou do jisté míry subjektivní (především hodnocení revitalizačního 

potenciálu ploch). Jednotlivé informace v kvalitativních parametrech (ale i kvantitativních, viz např. počet 

kolejí odhadovaný z ortofoto) by tedy neměly být brány dogmaticky, neboť cílem nebylo přesně posoudit 

a katalogizovat jednotlivá nádraží, ale získat celkovou představu o situaci v ČR. 

Zkoumaný vzorek v rámci vyhledávací studie není vyčerpávající, tvoří cca 66 % všech nádraží v ČR. 

Většina ostatních nádraží jsou především nádraží v menších a velmi malých sídlech. Odhadové množství 

nevyužívaných železničních ploch je tak uváděno pouze ze zkoumaného vzorku a není upraveno na 

celkový počet všech nádraží, nedochází tedy ke spekulativnímu přepočtu, který by nemusel odpovídat 

skutečnosti (díky vůči zkoumanému vzorku nestejnoměrně rozloženému charakteru zbylých nádraží).  

Doporučené uvolnění nevyužívaných železničních ploch (pro následnou revitalizaci), ani jejich 

identifikace není v současnosti jednoduchý proces. Skrytý potenciál těchto ploch pro oživení sídel je však 

natolik nezanedbatelný, aby ospravedlnil vyřešení a zefektivnění těchto procesních a provozních 

záležitostí.  

U dotazníkového šetření je výběrový soubor respondentů reprezentativní pro ČR, ale u zahraničních 

respondentů (ale také skupiny investor/správce) je příliš malý a není tedy reprezentativní. Dílčí závěry 

vyvozené ze získaných dat slouží tedy v rámci těchto skupin pouze jako doplňková informace a hlavně pro 

formulaci hypotéz pro další výzkum.  

Díky velkému množství dat a vyhodnocovaných korelací jsou výsledky dotazníkového šetření 

interpretovány ve zjednodušené (a tudíž ne zcela přesné) formě. Slouží tak především jako podklad pro 

další budoucí práce detailněji ověřující jednotlivé objevené korelace.  

Díky nerovnoměrně rozloženému vzorku respondentů bylo nutné vstupní hodnoty u dotazníkového 

šetření přepočítat jako vážené (pro kompenzaci této nerovnoměrnosti). Díky malému počtu zahraničních 

respondentů je nutné mít na paměti, že výsledky mohou být tímto značně zkreslené a závěry z nich 

vyvozené je tak nutné brát s jistou rezervou (a ideálně je prověřit v dalším výzkumu).  
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Dotazníkové šetření zkoumá názory respondentů a nikoliv faktický stav. Je tak možné, že například 

hodnocení užitečnosti nástrojů bylo poznamenáno celospolečenským názorem a nastavením a nebylo 

tudíž objektivní. Tento efekt do jisté míry nevyhnutelné subjektivity je v rámci možností minimalizován 

výběrem respondentů z řad odborné veřejnosti, která se problematice věnuje a rozumí ji, nicméně tím 

subjektivita nebyla samozřejmě zcela odstraněna a je nutné k tomuto přihlížet.   

 

10.4 Prognóza dalšího výzkumu 

V dalším výzkumné činnosti by bylo vhodné zaměřit se na bližší prozkoumání skutečné nevyužitosti 

železničních ploch a to s větším a detailnějším přihlédnutím k hledisku drážní dopravy. Odhady 

prezentované touto prací měly spíše obecný charakter a neměly ambici být příliš konkrétní. Logickým 

pokračováním je tak právě postoupit k většímu detailu a začít řešit (pravděpodobně formou co nejvíce 

reprezentativních případových studií) jednotlivé železniční plochy a jejich možnosti revitalizace. To bude 

pochopitelně vyžadovat velkou míru spolupráce SŽ a ČD (a přednostů a obecně personálu řešených 

nádraží). Výsledkem ale bude jednoznačnější vize pro nevyužívané železniční plochy opřená o 

konkrétnější a přesnější údaje. 

Na základě dílčích závěrů Kapitoly 9.2.6. je možné také formulovat hypotézu pro následující výzkum: 

„V současnosti jsou v ČR nedostatečně silné nástroje umožňující prosazení záměrů na nevyužívaných 

plochách.“   

Její vyvrácení či potvrzení by mělo velký význam pro hlubší pochopení problematiky nástrojů a pro 

případné návrhy úprav specifických nástrojů pro zvýšení jejich efektivity. Pro vyšší objektivnost výsledků 

by bylo vhodné dotazníkové šetření doplnit hlubší analýzou výsledků ČR a její porovnání s dalšími zeměmi 

(např. Anglie, Německo, Dánsko, Francie, USA), což by pomohlo s vyhodnocením síly nástrojů (minimálně 

na úrovni, kdy lze porovnat výsledky jednotlivých zemí týkající se množství revitalizovaných ploch se 

shodnými názory respondentů na sílu nástrojů a zjistit, neexistuje-li zde nějaké patrná souvislost).  

Pro dotazníkové šetření by obecně bylo velmi přínosné získat větší vzorek respondentů ze zahraničních 

zemí. Pomocí reprezentativnějšího vzorku by pak bylo vhodné ověřit výsledky a dílčí závěry ohledně 

nástrojů a především rozdílnosti názorů českých a zahraničních respondentů na jednotlivé nástroje. 

Jedním z dílčích závěrů bylo například zjištění, že skupina zahraničních respondentů klade mnohem vyšší 

důraz na nástroje, které se v českém prostředí považují spíše za podpůrné (např. Evidenční či Osvětové 

nástroje). Ověření těchto zjištění a případné objevení nových by mohlo hrát důležitou roli v návrhu úpravy 

či strategie použití českých nástrojů.  

Výsledky plynoucí z těchto výzkumů a analýz (především tedy zaměřených na komparaci se zahraničím) 

by pak měly být prezentovány odborné veřejnosti a konzultovány s příslušnými odborníky, kterým by 

měla být dána možnost se k nim vyjádřit a připomínkovat je z jejich pohledu. 

 

10.5 Doporučení odborné praxi 

Práce ukázala, že v ČR existuje významné množství nevyužívaných (přinejmenším z urbanistického 

hlediska) železničních ploch – konkrétně 288 ploch a to často v zásadních pozicích v rámci sídel. To 

představuje obrovský potenciál pro zlepšení kvality prostředí v sídlech a života místních obyvatel (např. 

formou doplnění vybavenosti či vznikem nových veřejných prostranství) a kultury cestování železnicí, ale 

také velkou pokladnici ploch a objektů, které jsou ve vlastnictví státu a tudíž by jejich uvolnění ideálně ve 

spolupráci se samosprávou sídla (a nejlépe do jeho vlastnictví) nemělo být nepřekonatelným problémem. 

Sídlům toto teoreticky umožňuje s relativně minimálními náklady rozšířit nabídku vybavenosti pro jejich 
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obyvatele a v některých případech také vyřešit jejich nedostatky (typu místní neexistence komunitního 

centra, kluboven nebo startovacích bytů či kanceláří). Možnosti dalšího užití nevyužívaných železničních 

ploch jsou velmi široké, jak ukazují příklady z ČR i ze zahraničí, a úspěšné revitalizační projekty zásadně 

obohacují lokality, ve kterých se nachází.  

K prosazení těchto záměrů je pak nutné použít příslušné nástroje, které jsou nejsilnější tehdy, když je jich 

použito co nejvíce najednou a vzájemně se tak doplňují a podporují. Výsledky respondentů ze zahraniční 

pak naznačují, že by v ČR minimálně stálo za zvážení větší zaměření se na nástroje standardně 

považované za podpůrné a méně významné, jako jsou např. nástroje Osvětové nebo Evidenční. Důležitým 

závěrem je také fakt, že občasná obava v ČR z přílišného omezení investorů direktivními územními a 

především pak regulačními plány není zcela opodstatněná a u nemalého množství developerů je naopak 

jednoznačné nastavení pravidel považováno za pozitivní jev.      

Z konkrétních nástrojů revitalizace nevyužívaných železničních ploch, by pak byl pravděpodobně 

nejzásadnějším přínosem vznik samostatného orgánu (ideálně nezávislého na ČD a SŽ a ve formě 

organizační složky státu), který by tyto plochy aktivně a systematicky vyhledával, posuzoval jejich 

skutečné využití, koordinoval jejich uvolnění (se souběžnou komunikací se sídly, aby znal jejich potřeby a 

vize), zaváděl je do veřejně přístupné databáze sloužící také pro plánování sídel (či pro soukromé 

investory) a nabízel pak podporu (ať už ve formě know-how nebo např. poradenské pomoci se získáním 

financí) revitalizačním projektům. Je nutné podotknout, že by bylo vhodné a efektivní, kdyby se takovýto 

orgán zabýval obecně všemi brownfieldy a nevyužívané železniční plochy by tvořily pouze jednu z oblastí 

jeho působení. 

V obecné rovině je nutné zdůraznit zásadní nezbytnost aktivity všech zúčastněných stran, především pak 

samozřejmě sídel, od nichž by měl vyjít hlavní popud a tlak na revitalizaci nevyužívaných železničních 

ploch. Celý proces je pak pochopitelně nutné koordinovat tak, aby součinnost ČD, SŽ a sídel byla co 

nejtěsnější. Sídla musí připravovat svoje dlouhodobé (ale i krátkodobé) vize a koncepce pro území, 

důsledně je převádět do konkrétních projevů například v územním či v regulačním plánu a následně pak 

příslušné projekty podporovat, ať už ekonomicky, organizačně nebo například prezentačně. Komplexně 

pojatá, organizovaná a urbanisticky kvalitní revitalizace těchto ploch a objektů je pak z hlediska celého 

města zcela zásadní, neboť nevyužívané železniční plochy je možné znovu zapojit do života sídel, ve 

kterých mohou hrát významnou a pozitivní roli tak, jak to historicky železnici v městech přísluší.  
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ucěnı́ technické v Praze, 2019. ISBN 978-80-01-06654-6.
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KUGL, J., ed. Clověk, stavba a územnı́ plánovánı́ 12. Praha, 2018-11-07. Praha: Ceské vysoké ucěnı́ 
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