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Co se změní

Strategické cíle

Cíl pilíře

7

Pilíř F Životní prostředí
Pilíř F. Životní prostředí
Revitalizovat a regenerovat území pro lepší podnikání a zdravější život obyvatel.

F.1 Revitalizovat a regenerovat území silně zasažené těžební a
průmyslovou činností

F.2 Regenerovat rozvojová, deprivovaná nebo periferní území v sídlech s
vysokou koncentrací obyvatel.

Způsoby měření:
- Zvýšení objemu investic
- Zvýšení obratu firem
- Zvýšení počtu nově vytvořených pracovních míst
…ve firmách na regenerovaných plochách a v rekonstruovaných objektech

Způsoby měření:
- Zvýšení objemu investic
- Zvýšení obratu firem
- Zvýšení počtu nově vytvořených pracovních míst
- Zvýšení počtu návštěvníků a uživatelů a nabídky funkcí v prostorách a
místech
- Snížení sociopatologických jevů
…v regenerovaných lokalitách.

 Snížení počtu evidovaných ekologických zátěží a celkové rozlohy
sanovaných lokalit

 Zkvalitnění vybraných lokalit v sídlech ve smyslu funkcí a využívání
veřejných prostor.

 Rozvoj území prostřednictvím revitalizace brownfields za účelem využití
pro investice a podnikání

 Regenerované veřejné prostory, budovy a brownfieldy, bránící rozvoji
území v sídlech

STRATEGICKÝ RÁMEC HOSPODÁŘSKÉ RESTRUKTURALIZACE ÚSTECKÉHO, MORAVSKOSLEZSKÉHO A KARLOVARSKÉHO KRAJE

Cíl: Revitalizovat a regenerovat území pro lepší podnikání a zdravější život obyvatel.
Investice do životního prostředí vytváří podmínky pro zvýšení kvality života v území. Samy o sobě
investice do revitalizace a regenerace území a sídel nepřispějí k restrukturalizaci hospodářství, jsou
však podmínkou pro uskutečnění aktivit podporujících rozvoj a růst podniků (regenerace brownfields,
podnikatelské prostory), pro zahraniční investice (brownfieldy, průmyslové zóny a pozemky) nebo
zlepšováním životních podmínek nepřímo pomáhají rozvoji lidských zdrojů, sociální stabilizaci
a výzkumu a vývoji.
Bez návaznosti na intervence v pilířích Podnikání a inovace, Přímé zahraniční investice, Výzkum
a vývoj a Lidské zdroje jsou finančně i implementačně náročnou investicí bez konkrétních přínosů
pro ekonomiku. Pokud budou investice do regenerací a revitalizací probíhat souběžně s aktivitami
v prvních čtyřech pilířích, mohou být významným impulsem nejen při zkvalitnění dostupnosti území
pro investice a podnikání, ale zároveň nabídkou krátkodobých cílených impulsů veřejných investic
do místní tzv. „zelené ekonomiky“, vedoucí ke vzniku ekonomických aktivit i výzkumně vývojových
aktivit v oborech spojených s inovacemi i tvorbou pracovních míst v oblasti životního prostředí jako je
náprava zátěží, poškození a problémů vzniklých v souvislosti se specializací krajů (těžba, hutnictví,
těžký chemický průmysl, energetika). Nepřímými důsledky investic v této oblasti, pokud budou
s tímto cílem připravovány, mohou být pozitivní dopady na vzdělanostní strukturu populace,
koncentraci sociálně slabých skupin obyvatel, poškozená města apod.
Rámec hospodářské restrukturalizace neřeší primárně oblast životního prostředí jako celku, nicméně
v rámci konkrétních opatření budou řešena i opatření vedoucí k odstranění negativních vlivů
hospodářské a zejména průmyslové činnosti na životní prostředí.
Cíle dosáhneme, pokud se podaří:
-

Rekonstruovat nevyužité plochy a území pro účely realizace významných investičních aktivit
s vyšší přidanou hodnotou v návaznosti na služby pro investory a podnikatele.
Revitalizovat a regenerovat území a plochy v krajích, silně zasažené těžební a průmyslovou
činností, především s cílem umožnit na nich umístění nových činností a dát jim novou funkci.
Regenerovat v sídlech s vysokou koncentrací obyvatel rozvojová, zanedbaná (deprivovaná)
nebo periferní území s cílem dosáhnout podstatných komplexních změn s významným
dopadem na život celého města, které se současně budou projevovat ve zlepšování image
krajů navenek a budou představovat podstatnou proměnu kvality života, která bude mít
dopad na stabilizaci populace a zlepšení sociální stability území.

Strategický rámec hospodářské restrukturalizace se soustředí na klíčové problémy, které se vztahují
přímo k hospodářské proměně dotčených krajů. Tomu odpovídá i zaměření pilíře životní prostředí,
který cílí především na takové environmentální problémy, které přímo podmiňují pilíře hospodářské
povahy. Další environmentální problémy, třebaže samy o sobě jsou často závažné, se
k restrukturalizaci hospodářství vztahují zprostředkovaně, proto se na ně strategický rámec
nezaměřuje. Strategický rámec nemá (a neměl by mít) ambici pokrýt všechny aspekty rozvoje krajů
(jako se o to snaží např. programy či strategie rozvoje krajů).

7.1

Návaznost na analýzu a predikce
Území krajů bylo v minulosti silně zasaženo důlní nebo povrchovou těžbou a intenzivní
průmyslovou činností. Mezi nejzávažnější jevy patří kontaminace půdy a podzemních vod
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v důsledku průmyslové činnosti, důlní poklesy a znečištění povrchových vod, rozsáhlé plochy po
povrchové těžbě (vnější i vnitřní výsypky) a v důsledku průmyslové a těžební činnosti větší
prašnost ve městech. V krajích je evidováno několik desítek ekologických zátěží. U závažnějších
investic do regenerace poškozeného území je nutno počítat s řešením dlouhodobého charakteru.
Pokud by kraje chtěly podpořit vznik a stavbu nových průmyslových zón např. na výsypkách, je
nutno počítat se stabilizaci povrchu, která může trvat desítky let.
V každém kraji je řada brownfieldů, které jsou často spojeny s ekologickou zátěží, ale i nejasnou
majetkovou strukturou. Nedokončená revitalizace brownfieldů znemožňuje jejich využití pro
průmyslovou výrobu, což ztěžuje příliv nových investorů.
Na území Ústeckého a Karlovarského kraje je poměrně značné množství chráněných ložiskových
území (dále jen „CHLÚ“), které chrání již pouze vytěžená ložiska nebo ložiska se zbytkovými
zásobami. Tato CHLÚ proto mohou být celkem zbytečně v kolizi s rozvojem obou krajů, protože
se mohou překrývat s plánovanými zastavitelnými plochami, územními rezervami apod.
V intravilánech měst a příměstském prostoru v krajích přetrvává významný počet nevyužívaných
a zanedbaných ploch a budov, narostl počet vyloučených lokalit, některé městské části získávají
charakter periferií. Přítomnost ekologických zátěží, brownfieldů a nevyužívaných a zanedbaných
ploch a budov působí negativně na atraktivitu a image kraje a je jedním z uváděných faktorů
majících vliv na rozhodování obyvatel o odchodu z regionu - za atraktivnějšími pracovními
příležitostmi, ale i do lepšího městského prostředí.
Specifická zjištění ze vstupní analýzy:
Specifická zjištění pro Moravskoslezský kraj
Přibližně polovina obyvatel aglomerace žije v územích ovlivněných těžbou. Nejzávažnější dopady na životní
prostředí se koncentrují do střední a severovýchodní části kraje (Ostravsko, Karvinsko a Třinecko).
Specifická zjištění pro Karlovarský kraj
Z dlouhodobého pohledu se stav životního prostředí v Karlovarském kraji zlepšuje a v některých ohledech
patří k nejlepším v ČR, v kraji však stále existuje řada lokálních (a i z krajského hlediska významných)
ekologických zátěží a brownfields. Staré průmyslové areály typu brownfields nejsou majetkově a technicky
připraveny na příchod investorů.
Specifická zjištění pro Ústecký kraj
Kraj, má rozsáhlé zanedbané plochy průmyslového charakteru a rozsáhlá území po těžbě, těžbou
poškozená či zasažená. Ani mnohé rekultivované plochy nemají stabilizované nové funkce a teprve se
vyvíjejí. Na druhou stranu kraj může těžit ze své přírodní atraktivity a bohaté historie a může být
prezentován i jako ideální místo na bydlení se zajímavými možnostmi pro trávení volného času (bez ohledu
na to, kde lidé vykonávají svou práci). Předpokladem je jasné a neměnné rozhodnutí o těžbě s navazující
regionální strategií a opatřeními (např. postupný útlum, nové kompetence pro pracovníky, atp.).
Ze vstupní analýzy v Ústeckém kraji vyplynulo vnímání oblasti životního prostředí jako potenciálu kraje v
oblasti cestovního ruchu, který může pomáhat změnit vnímání kraje na základě přímé zkušenosti. V kraji
existuje potenciál pro využití vodních zdrojů (mj. i např. díky realizovaným rekultivacím – viz jezero
Milada), a to jak pro rozvoj cestovního ruchu a rekreačních aktivit pro místní obyvatelstvo, tak pro rozvoj
průmyslu. Rozsáhlé plochy rekultivací, které nyní tvoří spíše bariéry, mohou být využity pro celou řadu
sportů či aktivit v přírodě, podobně, jako se to v jisté míře děje např. v sousedním Sasku.
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7.1.1

Strategický cíl F.1: Revitalizovat a regenerovat území silně zasažené těžební a průmyslovou
činností.

Cílem je odstranění ekologických zátěží v krajích a opětovné využití území pro podnikání, investice
nebo volnočasové vyžití či podpora biodiverzity. Cílem je rovněž zvýšení atraktivity krajů pro investice
(nejen zahraniční, ale i domácí), rozvoj nových ekonomických aktivit a tím zpestření struktury
(velikosti i zaměření) podnikatelských subjektů v krajích, s využitím revitalizovaných brownfieldů
v krajích.
Oblasti změn pro dosažení strategického cíle
Změny jsou zaměřeny na snížení počtu evidovaných ekologických zátěží a celkové rozlohy
sanovaných lokalit. Intervence budou zaměřeny na komplexní regeneraci a revitalizaci a na
systematické odstranění starých ekologických zátěží a na sanaci nejváženěji kontaminovaných lokalit,
u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské
zdraví či ekosystémy.
Intervence budou provázány s OP Životní prostředí, jejichž cílem je:




inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit
kontaminovaných míst podle závažnosti,
realizace průzkumných prací (včetně dodatečných průzkumů), analýz rizik,
sanace vážně kontaminovaných lokalit.

Další oblastí změn je revitalizace brownfieldů k využití pro investice a podnikání, kdy budou
vytvořeny nové kapacity pro podnikání a investice. Požadovanou změnou je rekonstrukce
nevyužitých ploch a území pro realizaci významných investičních aktivit s vyšší přidanou hodnotou
a provázání s nabídkou podpůrných služeb pro investice. Nově vytvořené kapacity by měly být
nabídnuty i stávajícím zaměstnavatelům, neměly by sloužit pouze jako potenciál pro přilákání nových
investorů. Podnikatelské subjekty, které již v území podnikají a rozšiřují své aktivity, mají větší
předpoklad pro dlouhodobě setrvání v regionu díky „zakořenění“ v daném místě a provázanosti
na místní prostředí, kde mimo jiné realizují aktivity v rámci společenské zodpovědnosti firmy.
Realizace výše zmíněných opatření (včetně brownfieldů) přispěje ke zpestření struktury (velikosti
i zaměření) podnikatelských subjektů v kraji. Nové subjekty potřebují mít k dispozici průmyslové zóny
s vyšší kapacitou a s určitou možností výběru. Kromě strategických průmyslových zón o výměře
minimálně 200 ha nebo o výměře nejméně 100 ha, když je zóna realizována v zastavěném,
ale nevyužívaném území (brownfield), je v regionu poptávka také po menších, „městských“,
průmyslových zónách do 30ha.
K tomu je potřeba včasná majetková a technická připravenost a proaktivita při schvalování územních
plánů a výkupu pozemků. V souvislosti s brownfieldy je dobré prosazovat „architektonické
výjimečnosti“ v rámci realizovaných veřejných investic, které by na kraj dokázaly upoutat pozornost
(možnost využití konceptu tzv. smart brownfields). Revitalizace brownfieldů tímto způsobem přispěje
k dalším cílům strategie restrukturalizace, protože pomůže zlepšit image krajů a bude nabízet
lepší/nadstandardní podmínky pro podnikání než v jiných krajích a tím bude působit jako dílčí faktor
podporující vznik a rozvoj nových podniků.
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Typová opatření
-

-

-

-

-

-

7.1.2

Sanace vážně kontaminovaných lokalit. Sanace starých ekologických zátěží vzniklých
v důsledku hornické činnosti, komplexní sanace kontaminovaných staveb, půdy
a podzemních vod, sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů (starých skládek),
odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a podzemní vody pomocí inovativních
sanačních technologií. Realizace Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací
hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.
Program podpory regenerace a podnikatelského využití brownfieldů. Aktuální dotační
program Ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem programu je řešení nebezpečných areálů
a ploch a jejich využití k podnikatelským účelům. Podmínkou podpory je vytvoření pracovních
míst. Realizace programu je plánována mezi roky 2017 – 2023.
Aktivní spolupráce s obcemi a soukromými vlastníky při hledání řešení a využití
revitalizovaných brownfieldů. Při snaze o potenciální investory je nutno zajistit adekvátní
informace o dostupných plochách a budovách a iniciovat jednání mezi zainteresovanými
stranami, tj. majitelem vhodného objektu a potenciálním investorem či developerem
a vyhodnocovat investiční návratnost.
Revize chráněných ložiskových území. Provedení revizi CHLÚ a vytipování těch, která je
možné zrušit. Takováto revize by uvolnila nové dodatečné plochy pro zástavbu v okolí obcí
a zredukovala by současná poměrně rozsáhlá omezení územního rozvoje Ústeckého
a Karlovarského kraje.
Finanční nástroje. Zavedení alternativních forem financování investic. Např. regenerace
brownfieldů, např. prostřednictvím zvýhodněných úvěrů z finančního nástroje Jessica.
Žádoucí pro dotační i návratnou formu financování je zavedení dotací na předprojektovou
přípravu lokalit, studie budoucího využití území.
Program na demolici budov v sociálně vyloučených lokalitách. Ministerstvo pro místní
rozvoj uvolňuje pro tyto účely každý rok až 100 milionů korun. Žadatelé mohou získat
maximálně 80 procent nákladů na demolici, nejméně 300 tisíc korun a nejvýše 5 milionů
korun. Čím větší je míra sociálního vyloučení v určité lokalitě, tím větší šanci bude mít obec
na získání dotace. Podmínkou ale je, že musí nemovitosti vlastnit a mít zpracovaný projekt
následného využití pozemku. Ten pak do tří let po zbourání budovy realizovat. Prostor
po demolici je nutné také revitalizovat, je možné v něm postavit nový objekt, který bude
sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení.
Strategický cíl F.2: Regenerovat rozvojová, deprivovaná nebo periferní území v sídlech
s vysokou koncentrací obyvatel.

Cílem je dosáhnout změn s významným (i když často nepřímým) dopadem na podnikavost,
vzdělanost, demografickou strukturu (příliv mladých a vzdělaných obyvatel) a kvalitu života obyvatel
měst, jichž se investice budou týkat. Intervence budou zaměřeny na lokality v exponovaných místech
měst, které představují kritické zátěže alespoň celoměstského či celoregionálního významu
a které jsou zvlášť zanedbané, jsou v nich koncentrovány sociální problémy nebo problémy vyvstalé
po ztrátě původních (např. průmyslových) funkcí, které vedly k degradaci těchto lokalit. Cílem je
komplexní regenerace a funkční oživení těchto lokalit, jejich úplná proměna v nové, atraktivní
prostory. Příkladem tohoto typu intervence je revitalizace oblasti Dolní Vítkovice v Ostravě. Investice
mají za cíl řešit nejen lokální problém, ale především přispět k proměně města jako celku, zvýšit jeho
atraktivitu pro nejrůznější cílové skupiny a tím zlepšit image města mimo kraj a přispět tak k vyšší
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atraktivitě kraje jako celku. Jsou proto komplementárními investicemi k dalším pilířům,
např. „Sociální stabilizace“ nebo „Podnikání a inovace“ a podle charakteru lokality a budoucích funkcí
budou přispívat i k cílům dalších pilířů.
Oblasti změn pro dosažení strategického cíle
Cílem je podporovat takové aktivity, které zkvalitňují prostor k životu jak ve fyzickém smyslu (veřejné
prostory, budovy), tak ve smyslu funkcí a využívání regenerovaných prostor. Na příkladu Dolních
Vítkovic se ukazuje, že samotná fyzická obnova musí být provázena novým funkčním využitím, které
musí mít určitou pestrost, vysokou kvalitu a specifické zaměření. Koncepce budoucího využití a
vytvoření institucionálních / organizačních struktur, které tuto koncepci dokáží zajistit a prosazovat,
je nedílnou součástí (a nutnou podmínkou) regenerace a oživení vybraných městských území.
Součástí regenerace by měl být také důraz na řešení zohledňující požadavky nízkouhlíkové
ekonomiky, snížení spotřeby energií a lepšího využívání zdrojů.
Pro obnovu vybraných území musí být realizovány komplexní (integrované) intervence, navzájem
propojené, územně a funkčně omezené na danou lokalitu, v níž musí způsobit zásadní proměnu. To
vyžaduje pečlivé plánování a přípravu technické/stavební části regenerace, kde jsou podstatným
faktorem úspěchu kvalitní urbanistická a architektonická řešení daných lokalit. Stejně důležité, ne-li
důležitější, je koncepční naplánování nového způsobu využití, udržitelnosti nových funkcí tak, aby
revitalizované území nepředstavovalo zvýšenou zátěž pro veřejnou správu. Pro věcný i časový soulad
plánování regenerace vybrané lokality musí být vytvořeny institucionální a organizační podmínky,
a zejména je třeba vytvořit silné, kvalitní týmy, které budou schopny v daných institucionálních
podmínkách regeneraci i revitalizaci naplánovat, řídit a dokončit do fáze plné funkčnosti nového
způsobu využití. Vzhledem k tomu, že zanedbané, problémové lokality, které jsou potenciálními
územími pro komplexní regeneraci a revitalizaci, jsou často důsledkem minulého využívání území
např. průmyslovou činností, musí v jejich obnově hrát významnou roli veřejná správa. Současně však,
vzhledem k funkční obnově, jakož i vzhledem k majetkovým poměrům, musí veřejná správa
od počátku těsně spolupracovat se soukromým sektorem, ať už vlastníky nebo budoucími investory
či uživateli obnovované lokality. Tato spolupráce a vzájemná shoda o budoucím využití je předběžnou
podmínkou obnovy vybraných území, bez jejího splnění budou investice do fyzické obnovy málo
účinné a jejich příspěvek k cílům restrukturalizace bude nejistý.
Investice mají být zaměřeny nikoliv na „opravy a navrácení do původního stavu“, nýbrž mají být
využity pro rozvoj a přeměnu území (ekonomický rozvoj, lepší vzdělání, atraktivní kultura, apod.).
Intervence na podporu inovací (inovační podnikání) a v širším smyslu hledání inovativních řešení jako
součást přeměny vybraných lokalit by měly být nedílnou součástí navrhovaných řešení.
Typová opatření
-

Program revitalizace a regenerace zanedbaných území měst, využívající zkušeností
programu revitalizace a regenerace sídlišť v rámci IOP 2007-14, doplněný požadavky na
funkční oživení a proměnu vybraných lokalit, na náročná urbanistická a architektonická
řešení a na spolupráci se soukromým sektorem. Cílem je ve vybraných zanedbaných
lokalitách s vysokou koncentrací negativních sociálních faktorů a ekonomicky deprivovaných,
systematicky rozšířit funkční, kultivovaný a čistý veřejný prostor k občanskému
a podnikatelskému využití, odstranit bariéry, zahustit prostor architektonicky hodnotnou
zástavbou a využít k tomu přednostně existující proluky, rozšířit nabídku kvalitního bydlení
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