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Abstrakt: 

Příspěvek s názvem Analýza území Brownfields bývalého dolu Heřmanice pro tvorbu 

bezpečného území města je zaměřen na znovuvyužití území bývalého dolu v Ostravě-

Heřmanicích za účelem vytvořit bezpečné území v daném místě, které doposud bylo 

vyloučenou lokalitou, přičemž tato lokalita skýtala útočiště nepřizpůsobivým lidem 

s vysokým procentem výskytu kriminality. S pomocí nástroje pro analýzu rizik bude 

provedeno vzorové posouzení s určením stavu stavebních i nestavebních objektů a následný 

návrh rekonstrukce celého areálu v návaznosti na své okolí a dopravní infrastrukturu regionu. 

Hodnocení je provedeno na podkladě konzultací s pracovníky vlastníků a provozovatelů 
objektů a území, aby výsledky odpovídaly současné realitě, aby do nového areálu by byla 

ochota investovat, avšak pod záštitou kvalitně propracovaného záměru, který bude nastíněn 

v tomto příspěvku. 

 

Abstract: 

The paper entitled Analysis of the Brownfields of the former Heřmanice Mine for the 

Creation of a Safe Territory of the City is aimed at re-utilizing the former mine in Ostrava-

Heřmanice in order to create a safe area in a place that has hitherto been an excluded locality. 
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With the help of the risk analysis tool the assessment and determination of the state of 

construction and non-construction objects will be carried out and the subsequent design of the 

reconstruction of the whole area in relation to its surroundings and the transport infrastructure 

of the region. The assessment is made on the basis of consultation with the owners of the 

property and the operators of the objects and territories, so that the results correspond to the 

current reality so that they will be willing to invest in the new premises, but under the 

auspices of a well-designed project outlined in this paper. 

 

 

Úvod 

 

Uplynulá desetiletí, tedy období od počátku nového tisíciletí jsou typická změnou charakteru 

výroby v České republice. Konkrétně v průmyslových oblastech naší republiky, tam, kde byl 

soustředěn těžký průmysl, hutnictví a s ním související odvětví, jako těžební průmysl, došlo 

k velkým a ze sociálního pohledu k bolestivým změnám. Těžký průmysl již přestal mít 

nejvyšší prioritu, dochází ke snižování výroby oceli a v důsledku toho dochází k útlumu těžby 

uhlí v hlubinných dolech s následnou likvidaci těchto dolů. Konečným výsledkem je mimo 

jiné velké množství opuštěných stavebních objektů a průmyslových ploch s více či méně 

kontaminovanou půdou. Tyto plochy známe pod souhrnným názvem Brownfields. 

 

Termín Brownfields je vysvětlován různě a z více pohledů. Každý odborník svého oboru se 

na tento pojem dívá odlišně, záleží i na regionálních vlivech. Zjednodušeně řečeno 

Brownfields jsou opuštěné plocha. Podle evropských náhledů na tuto problematiku, je tímto 

pojmenováním nazvané území (nemovitost), které je opuštěné, nedostatečně využívané anebo 

prázdné a které může, ale nemusí mít ekologickou zátěž. Plocha ztratila svou původní 

funkčnost a je nyní opuštěná, mnohdy s ekologickou zátěží, podletoho, jak byla v minulosti 

využívána. Zejména mezi Brownfields patří bývalé průmyslové areály, plochy poškozené 

těžbou nerostných surovin, také opuštěné vojenské areály a stavby související se zemědělskou 

výrobou. Samozřejmě se na mnoho tzv. „hnědých polí“ dá dívat jako na historickou stopu 

člověka do paměti národa. A ty jsou pak označeny jako průmyslové památky (kulturní 

a architektonické dědictví) a měly by se zachovat a zrekonstruovat. Dále na nevyužívaných 

plochách nalezne útočiště řada druhů rostlin a živočichů a tedy na tomto místě třeba zachovat 

či vylepšit stanovištní podmínky a tím napomoci druhové rozmanitosti. Takového charakteru 

to jsou spíše opuštěné vodní plochy, poklesové kotliny, ale i např. vysoké stavby, kde 

povětšinou hnízdí vlaštovky. Na druhé straně jsou tyto zejména stavební objekty útočištěm 

lidem z řad nepřizpůsobivých občanů a lidí bez domova. Tato skutečnost je faktorem 

zvyšujícím růst kriminality v oblasti daného regionu a tedy snižující bezpečnost v dané oblasti 

(Obrázek 1).  

 

Cílem rekultivace opuštěných ploch je zušlechtění nepřitažlivých míst a tím navýšit i jejich 

hodnotu. Podmínkou je nejen nutnost provést opravy (nebo demolice) stávajících budov tak, 

aby nabízela nová pracovní místa, vytvořily se nové lokality pro bydlení či haly pro sportovní 

aktivity, aj., ale také se výstavbou na Brownfields napomáhá životnímu prostředí. Dojde 

k využití stávajících, již dříve zabraných stavebních ploch bez nutnosti dalšího záboru 

zemědělských ploch. 

 

Nezanedbatelným faktorem je také bezpečnostní hledisko. V nevyužitých stavebních 

objektech mnohých průmyslových areálů dochází ke kumulaci nepřizpůsobivých osob a osob 

s trestní minulostí, kteří i nadále páchají trestnou s výjezdy do okolí.  
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Jako jeden ze známých příkladů řešení Brownfields je oblast takřka v centu Ostravy – tzv. 

Dolní oblast Vítkovic (Obrázek 1), kde po útlumu těžkého průmyslu zůstal opuštěný areál 

Vítkovických železáren (závod Vysoké pece) spolu s uzavřeným hlubinným černouhelným 

dolem Hlubina. 

 

Smysluplné využití Brownfields má tedy vztah také k zajištění bezpečnosti města nebo jeho 

části, jak je zřejmé z několika příkladů na ostravsku. 

 

Příspěvek jako prvotní cíl ukazuje využití metody analýzy rizika k hodnocení Brownfields, 

přičemž jako metoda je zvolená SWOT analýza, univerzální metoda prvotně určená pro 

hodnocení managementu firem. 

 

 

1. Areál dolu Heřmanice 

 

Kromě zdařilého technického řešení na využití areálu dolu a železáren, jak bylo zmíněno výše 

(Obrázek 1), existuje ještě značné množství dalších ploch s velkým množstvím staveb, které 

čekají na svůj osud. Spolu s tímto využitím je zřejmé i snížení kriminality v této oblasti jako 

důsledek odchodu lidí s trestní minulostí a lidí bez domova z opuštěných staveb v této oblasti. 

 

Obrázek 1 Pohled na centrum města Ostravy – bývalý areál Vítkovických železáren (vysoké 

pece) a Důl Hlubina, dnes „Dolní oblast Vítkovic“ Autor fotografie: Petr Štefek – Vlastní 

dílo, CC BY-SA 3.0 cz, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9750594 
 

 
 

Mezi takovéto stavby patří i povrchové budovy bývalého, dnes již zlikvidovaného dolu 

Heřmanice a samozřejmě přilehlé plochy. Výhodou těchto Brownfields pro další využití je 

zpravidla jejich velmi dobré napojení na dopravní infrastrukturu, jako jeden z předpokladů 

zajištění bezpečnosti v daném území spolu s následným využitím jak v oblasti kultury, tak 

případně pro vhodný výrobní a zpracovatelský průmysl. Důl Heřmanice (Obrázek 2 a 3) 

sloužil k těžbě uhlí (OSTRAVACI.cz, 2015) od 19. století. Dobývací práce zde probíhaly 

téměř 150 let. Dnes již uzavřený důl Heřmanice, byl dříve nazýván Rudý říjen a Stalin II 

(těžní jáma č. 2). Důl vznikl připojením od roku 1955 – 1966 (Obrázek 3) k prvotnímu dolu 

Ida, který byl založen již v roce 1872 společností Spojené Vítkovické kamenouhelné doly. 

Firmu vlastnili bratři Guttmanové a Vilém Vondráček, pojmenovali důl Ida podle manželky 

Viléma. Pronajímatelem se stal Albert Salomon Rothschild. Roku 1874 se důl propojil 
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železniční vlečkou k hrušovskému nádraží a byla tažena koňmi. Jáma byla dále těžena, v roce 

1877 měla 192 m a byla vybavena těžním parním strojem a ventilátorem Rettinger, roku 

1881-83 se prohloubila až do hloubky 287 m a byla zrekonstruována a zmodernizována. Uhlí, 

které se zde těžilo, bylo vhodné pro tvorbu koksu, a tedy se zde později postavila koksovna, 

aby se uhlí nemuselo dopravovat až na Důl Terezie či Karolinu, kde se dříve dopravovalo 

lanovkou. Jakmile se důl stal součástí Vítkovického horního a hutního těžířstva v roce 1898, 

byla jáma prohloubena do konečné délky 413,2 m, zmodernizována o veškeré povrchové 

zařízení a byla vybavena výkonným elektrickým těžním strojem (OSTRAVACI.cz, 2015) 

 

Obrázek 2 Vyobrazení areálu a blízkého okolí (zdroj: http://www.mapy.cz) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před dokončením dalšího budovaného závodu v Rychvaldě, byl podnik zařazen mezi 

nerentabilní šachty, a tedy byl provoz zastaven v letech 1967 – 1968. Rok 1969 přinesl 

dlouholetou perspektivu těžby v závodu. Z jámy Ida se vytěžilo až 1280 tisíc tun ročně, což 

bylo maximum dolu a od té doby začala těžba klesat. Těžba zde prošla plným vývojem, od 

ruční až po mechanickou. 

 

Areál dolu Heřmanice patří do kategorie území bez kontaminace (Řehounek J., Řehounková K., 

Prach K., 2010), dobře situované, s dnes již menším počtem stávajících objektů. Vzhledem 

k tomu, že v lokalitě se nevyskytuje silná zátěž, bude rekultivace mnohem snazší a nebude 

tolik zatěžovat životní prostředí. Avšak toto neplatí plně o nestavebním objektu - 

o heřmanické haldě, která podstupuje již nějakou dobu svou obnovu, což představuje delší 

časový horizont. Územní bylo postupně zbavováno budov, které začínaly chátrat, a nevědělo 

se, co s nimi, tedy byly zbourány. Stávající objekty nejsou v perfektním stavu, avšak je ještě 

možný takový zásah, který umožní další využití bez negativního vlivu na životní prostředí.  

 

2. Nestavební objekty – heřmanická halda  

 

Halda (LAPISZ, B., 2014) je průvodním jevem při hlubinném dobývání nerostů, v tomto 

případě těžbě uhlí v ostravsko-karvinském regionu. V případě těchto hald (Obrázek 4) se 

jedná o hlušinu se zbytky uhlí, ukládající se v blízkosti černouhelných hlubinných dolů. U 
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těchto hald se setkáváme s názvem odval. Heřmanická halda je nejrozsáhlejším komplexem 

odvalů v celém ostravsko-karvinském revíru. Na odvaly se přivážela hlušina jak z dolu 

Heřmanice, tak z koksoven Vítězný únor a Karolina. Součástí odvalu (Obrázek 4) jsou 

odkalovací nádrže a vše je situováno mezi Heřmanicemi (část Ostravy) a obcí Nový Bohumín 

(Obrázek 2). Halda je tvořena převážně z karbonské hlušiny a zčásti flotačních sedimentů 

(Havrlant, M., 1984) se zbytky uhlí (Obrázek 4).  

 

Informace o haldě:  

• objem odvalu v celém komplexu je 18 milionů metrů krychlových,  

• rozloha je 103 hektarů.  

• Na haldu se naváželo v letech 1942 až 1990.  

• Tvar odvalu je kuželovitý, protáhlý a v komplexu je tabulová plocha s bývalými 

sedimentačními nádržemi. Termická aktivita haldy se poprvé projevila v padesátých letech. 

Později se projevila znovu a tehdy se přistoupilo k sanaci pomocí jílovité hlíny, která 

překryla plochu o mocnosti 2 metry. V roce 1998 vznikl silný zápar, který přešel až 

v otevřený oheň. Nyní existuje jasné pojetí pro sanaci haldy, je to dlouhodobý a efektivní 

proces. 

 

Obrázek 3 důl Heřmanice zvaný v pozdějších letech Rudý říjen, následně pak Stalin II. a 

v posledním období opět důl Heřmanice (původní foto) [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odval Heřmanice je nejrozměrnějším odvalovým komplexem na Ostravsku. Podle 

předpokladů, dílčím způsobem potvrzených prováděnou hornickou činností, zde bylo 

ukládáno množství stavebního, komunálního a jiného průmyslového odpadu a také převážně 

karbonská hlušina, z dnes již uzavřených dolů, a úpravárenské výpěrky. V podstatě jde 

o antropogenní komplex navzájem propojených a navazujících navážkových struktur, které 

vysoce přesahují okolní přirozený terén. Z historického hlediska se dá mluvit o dvou 

samostatných celcích, které se díky rozsáhlé rekultivaci sjednotily. Jedním byl odval Karolina 

a druhým odval Svoboda. Sypná výška odvalu je okolo 20 – 30 metrů. 
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Obrázek 4 prohořívající halda, místy se vyskytující zřejmé trhliny a sirné výkvěty, v pozadí 

Heřmanický rybník [6] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Stavební objekty 

 

Stav stavebních objektů (Obrázek 5) je samozřejmě nejen vizuálně odlišný od původního 

stavu (Obrázek 3). V současné době se jedná o tyto budovy: 

• SO-01 – bývalá i budoucí budova administrativy 

• SO-02 – bývalá budova lékařů 

• SO-03 – bývalý kulturní dům 

• SO-04 – sklady DIAMO 

• SO-05 – budoucí mycí linka pro kamiony 

• SO-06 – budoucí penzion pro firmu s jezerem 

 

Obrázek 5 detail zdí zasažených plísní (zdroj vlastní) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Původně funkční šachty jsou dnes prakticky zlikvidovány. Vzhledem k tomu, že byly všechny 

šachty dobře zasypány a zabezpečeny, není třeba se obávat důlního propadu. Je proveden 

ohlubňový poval, aby zasypaná místa nadále nesedala a nedošlo tak k dalšímu propadu. 

Součástí je také dosypávací otvor. Železobetonová deska s přesahem přes okraj profilu jámy 

je přes celý vstup do šachty, součástí je roura, která slouží k odvětrávání metanu a také 

informační tabule s kladívky obrácenými dolů, což značí „zlikvidovaný důl“. To vše je 
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oploceno. Vstup do šachty býval v nynějším náletovém parku. Náletovém z toho důvodu, že 

je v něm zastoupena bříza bělokorá, která je z velké části náletová dřevina a v tomto místě ji 

nikdo nevysadil, i když má funkci regenerační pro krajinu, je to tzv. meliorační dřevina. 

 

 

 

4. SWOT analýza jako podklad pro rozhodování nebo úpravu podmínek [4] 

 

Analýza SWOT je metoda, která je aplikovatelná na projekty, procesy i chod organizace. 

Zohledňuje jak interní, tak externí vlivy (Kubečka, K., 2009). Základ metody spočívá 

v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do 4 základních skupin 

(submatic). Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně oproti 

příležitostem a hrozbám na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které 

charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. Metoda nemá pevný metodický 

rámec, a tedy je možno navržené postupy upravit podle potřeb a zvyklostí dané organizace a 

procesu. Není podstatné, kterou maticí začneme hodnocení. Je možné začít fází identifikace 

silných a slabých stránek, tak i fází hodnocení příležitostí a hrozeb.  

 

Při stanovení odhadní ceny (Kubečka, K., P. Vlček, D. Kubečková A J. Česelský) nemovitostí 

na vyšetřovaných pozemcích (Brownfields) komparační metodou je možno zvlášť výhodně 

aplikovat SWOT analýzu (Kubečka, K) při stanovení například koeficientu K6 (Kubečka, K., 

P. Vlček, D. Kubečková A J. Česelský). Tento koeficient, kterým se přenásobí cena vyjadřuje 

momentální kondici nemovitosti v návaznosti na odhadem nepostižitelné vlivy v názoru 

znalce. Aby tento odborný odhad byl zatížen náhodnou subjektivní chybou co nejméně, se 

jako alternativní metoda stanovení jeho číselné výše nabízí aplikace SWOT analýzy (Kubečka, 

K., P. Vlček, D. Kubečková A D. Pieszka). Postup užití v této oblasti je shodný s postupem při 

jiném použití – např. v managamentu firmy. Definujeme postupně prvky matice 

v jednotlivých submaticích, kterými, jak je uvedeno výše, jsou: 

• Silné stránky = klady předmětu odhadu (Si) 

• Slabé stránky = zápory předmětu odhadu (Wi) 

• Příležitosti = možnosti zvýšení atraktivity, tj. Zhodnocení předmětu odhadu (Oi) 

• Hrozby = možné negativní jevy, tj. Znehodnocení předmětu odhadu (Ti) 

 

Definovaných prvků těchto čtyř submatic může být libovolný nenulový počet; počet nemusí 

být tedy shodný (nS ≠ nW ≠ nO ≠nT).  

Si → i  <1;n>      (1) 

Wi → i  <1;n>      (2) 

Oi → i  <1;n>      (3) 

Ti → i  <1;n>      (4) 

K jednotlivým prvkům submatice přináleží jejich důležitost, tedy váha. Takto se z tohoto 

hodnocení stává hodnocení vícekriteriální. 

 

Váhování jednotlivých prvků, tedy kritérií pro vlastní hodnocení nám umožní zahrnout do 

výběru nerovnocenná kritéria. Váhování však musí být provedeno expertem. Pro každou ze 

čtyř submatic platí zásada, že součet vah jednotlivých kritérií dané submatice (S, W, O, T) se 

musí rovnat 1, tedy 100 %. Hodnocení kritérií je podle vlastních uvážení. Nejvíce se však 

osvědčila stupnice hodnocení jako ve škole od 1÷5, kdy 5 je nejlepší a 1 nejhorší hodnocení 

prvku. Váhu a hodnocení každého z kritérií jednotlivých submatic násobíme.  

MiMiMi EVK       (5) 
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KMi = i-té kritérium submatice M 

VMi = (Veighting) váha i-tého kritéria submatice M 

EMi = (Evaluate) hodnocení i-tého kritéria submatice M 

 

Platí podmínka, že součet vah všech kritérií dané submatice musí být roven jedné (100 %), jak 

již bylo výše uvedeno.  





n

i

MiV
1

1      (6) 

Do dalšího výpočtu vstupuje součet součinů vah a hodnocení interních kritérií a součet 

součinů vah a hodnocení externích kritérií. 





n

i

Wi

n

i

Si

n

i

Mi KKKI
111

    (7) 





n

i

Ti

n

i

Oi

n

i

Mi KKKE
111

    (8) 

I = vnitřní (internal value) hodnota je součtem součinů (7) submatic S a W 

E = vnější (external value) hodnota je součtem součinů (8) submatic O a T 

 

Výsledná hodnota A SWOT analýzy je pak dána pozicí výsledku interních (vnitřních) 

a externích (vnějších) ukazatelů a dá se považovat za ukazatel úspěšnosti v případě 

marketingových hodnocení. Pro použití v rizikové analýze a určení ukazatele používaných ve 

forensních vědách je podkladem pro přepočet konkrétní požadované hodnoty daného 

ukazatele (například koeficientu – součinitele).  
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Koeficient K6 (Kubečka, K., P. Vlček, D. Kubečková A J. Česelský) slouží pro úpravu ceny 

stanovené odhadem, a to v oblasti odhadu cen při použití metodiky odhadů cen dle oceňovací 

vyhlášky anebo použití komparační (porovnávací) metody. V této oblasti je poměrně velký 

prostor pro využití alternativních metod, kterou je například metoda analýzy rizik. 

Pro zjištění ceny porovnáním nemovitostí na území Brownfields jako celku je používán mimo 

jiné koeficient K6, který reprezentuje „úvahu odhadce“ nebo „úvahu znalce“. Uplatňuje se 

v tzv. Indexu odlišnosti I (10). 

654321
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KKKKKKKI
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   (10) 

Důvodem, proč je tato metoda výhodná je ta skutečnost, že je dostatečně univerzální a  patří 

mezi metody, jejíž kritéria je možno tzv. váhovat, to znamená určit jejich důležitost (a   tedy i 

vliv) na celek. Samozřejmě jako podmínka nutná je správné numerické vyhodnocení celé 

matice po jejich čtyřech submaticích. Obecně je problematika popsána. 

Protože se jedná o metodu univerzální, je možné hodnocení prakticky jakýchkoli vlivů 

v oblasti Brownfields, tedy nejen stavebních objektů, ale také nestavebních objektů, vlivů na 

ekologickou rovnováhu, výsadbu zeleně (rekultivaci); prakticky na cokoli. 

Pokud se jedná o stavební objekty, tento koeficient, který se užívá k ovlivnění ceny, vyjadřuje 

momentální kondici nemovitosti v návaznosti na odhadem nepostižitelné vlivy v názoru 

odhadce nebo znalce. Aby tento odborný odhad byl zatížen náhodnou subjektivní chybou co 

nejméně, se jako alternativní metoda stanovení jeho číselné výše nabízí aplikace SWOT 

analýzy.  
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Pokud máme stanovit koeficient K6, musíme nejprve určit obor jeho platnosti. Pokud 

stanovíme koeficient menší než 1 a větší než 0 (15), bude se výsledná cena snižovat a naopak 

pokud pro koeficient větší než 1 se bude zvyšovat. 

K6<0;1>      (11) 

K6<1;>      (12) 

 

Samozřejmě, že snížením ceny na 0, jak je uvedeno v podmínce (11), je nesmyslné tak jako 

zvyšování ceny vysoko nad hodnotu 1 (12). Proto je tedy nutno stanovit obor platnosti. Ten, 

je možno získat statisticky, z již komparací provedených odhadů nebo jednoduše stanovit tuto 

hodnotu, tzv. odborným odhadem. Je možné říci, že koeficient K6 se bude pohybovat 

v rozmezí  20 % rozpětí k ceně obvyklé (vyšší hodnota je považována za „lichvu“, nižší za 

podhodnocení). Proto tedy se bude koeficient K6 pohybovat v rozmezí 0,8 až 1,2 (13). 

K6<0,8; 1,2>     (13) 

 

Obrázek 6 Vztah mezi vypočítanou hodnotou „A“ na číselné ose (minimální mez –N, 

maximální mez +N) a koeficientem K6 při zvoleném rozpětí. 

 

 
 

Obrázek 7 Lineární vztah mezi vypočítanou hodnotou „A“ na číselné ose (minimální mez –N, 

maximální mez +N) a koeficientem K6 při zvoleném rozpětí 
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Za těchto podmínek a zvolené stupnici hodnocení (1 je nejlepší, 5 nejhorší) se musí výsledky 

(7) a (8) pohybovat v intervalu I = E...  <-4; +4> a výsledek (9) pak  

A  <-8; +8>     (14)  

Pro různé účely hodnocení je možno použít různé funkce. Nejčastější je použití lineárních 

závislostí zkoumané veličiny (například koeficientu K6) anebo také funkcí nelineárních a to 

tam, kde je toto použití odůvodnitelné. 

 

Obdobně lze pak řešit jakoukoli otázku, kterou můžeme matematicky (tedy číselně) vyjádřit, 

jako například pořadí stavebních objektů podle jejich stavebně technického nebo statického 

stavu konstrukcí. 

 

Rovněž tak je hodnotitelný stav a úroveň bezpečnosti v dané lokalitě související s existencí 

nevyužitých (Obrázek 5) nebo nevyužitelných objektů obývaných lidmi bez domova 

a nepřizpůsobivými lidmi. 
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5. Výsledky SWOT analýzy vybraného území 
 

Tabulka č. 1 obsahuje silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby areálu jako celku. Následně jsou 

ohodnoceny známkou a procenty významnosti. Pomocí daných vztahů, které byly zmíněny 

v předchozí podkapitole, bude dosaženo výsledné analýzy hodnoceného celku. 

 

Tabulka 1 SWOT analýza celého areálu 

 

Silné stránky 

Velká plocha využití 

Dopravní infrastruktura 

Poloha lokality (okraj města) 

Výstavba na hnědém poli 

Udržená zelená pole 

Stávající objekty 

Inženýrské sítě 

Slabé stránky 

Špatné umístění pro více nápadů 

Vysoká investice na rekonstrukci 

Objekty ve špatném technickém stavu 

Možná kontaminace 

Nedostatečná kapitálová síla na financování 

areálu 

Příležitosti 

Nové možnosti využití 

Více turistických příležitostí * 

Nové pracovní příležitosti 

Začlenění znovuvyužívané plochy do 

struktury města 

Hrozby 

Nepředpokládaný důlní propad 

Neprosazení se firmy, následný krach, znovu 

opuštěný areál, silná konkurence 

Neochota investorů 

Nález historických fragmentů 

Zjištění statických poruch 

Ekonomická krize 

 

 

I = 4,35 – 3,7 = 0,65  (dle vztahu (7)) 

E = 4,6 – 3,3 = 1,3  (dle vztahu (8)) 

A = 0,65 + 1,3 = 1,95  (dle vztahu (9)) → A  <-8; +8> (14) 
 

Vzhledem k výsledné hodnotě 1,95 (Tabulka 2), která je v daném intervalu a k tomu kladná, má areál 

kladné perspektivní hodnocení a vcelku má možnost se „uchytit“ a začít prosperovat. Stejným 

způsobem můžeme provést hodnocení dalších stavebních objektů samostatně a vzájemně je porovnat, 

určit jejich pořadí anebo stanovit ekonomickou náročnost opravy (odůvodnitelnost). Díky takovýmto 

výsledkům je zřejmé, která budova je na tom funkčně nejlépe. Pro názornost je uveden celkový stav 

areálu dolu v Heřmanicích (Tabulka 2) a graficky je pak znázorněn výsledek pro SO-04 (Obrázek 8). 
 

 

Obrázek 8 Grafické znázornění výsledku pro budovu SO-04 
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Tabulka 2 SWOT analýza – propočet celého areálu 
 

silné stránky známka % propočet slabé stránky známka % propočet 

velká plocha 

využití 
5 0,1 0,5 

špatné umístění 

pro více nápadů 
3 0,1 0,3 

dopravní 

infrastruktura 
5 0,25 1,25 vysoká investice 5 0,3 1,5 

poloha lokality 3 0,15 0,45 

objekty ve 

špatném 

technickém stavu 

3 0,2 0,6 

výstavba na 

hnědém poli 
5 0,15 0,75 

možná 

kontaminace 
2 0,15 0,3 

udržená zelená 

pole 
5 0,15 0,75 

nedostatečná 

kapitálová síla na 

financování 

areálu 

4 0,25 1 

stávající objekty 4 0,05 0,2         

inženýrské sítě 3 0,15 0,45         

Výsledné 

hodnocení 
    4,35 

Výsledné 

hodnocení 
    3,7 

příležitosti známka % propočet hrozby známka % propočet 

nové možnosti 

využití 
5 0,3 1,5 

nepředpokládaný 

důlní propad 
4 0,15 0,6 

více turistických 

příležitostí 
3 0,05 0,15 

neprosazení se 

firmy, následný 

krach… 

4 0,25 1 

nové pracovní 

příležitosti 
5 0,35 1,75 

neochota 

investorů 
3 0,2 0,6 

začlenění znovu 

využívané plochy 

do struktury města 

4 0,3 1,2 

nález 

historických 

fragmentů 

3 0,05 0,15 

        
zjištění 

statických poruch 
3 0,25 0,75 

        
ekonomická 

krize 
2 0,1 0,2 

                

Výsledné 

hodnocení 
    4,6 

Výsledné 

hodnocení 
    3,3 

 

 

Závěr 

 

Je zřejmé, že užití metody analýzy rizik (v tomto případě SWOT analýzy) pro hodnocení 

Brownfields je možné a porovnáním výsledků pro jednotlivé objekty lze konstatovat, že 

výsledky velmi dobře korespondují se zjištěným stavem těchto objektů. 

 

Jak bylo uvedeno výše, existence a stav stavebních objektů přímo koresponduje s bezpečností 

v dané lokalitě; existence neřešeného problému chátrajících budov je podporou komunity 

nepřizpůsobivých osob a osob s trestní minulostí včetně lidí bez domova. Proto je zapotřebí 
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nevyužité objekty (Obrázek 8), nebo areály jako celek (Tabulka 2) posoudit a rozhodnout 

o osudu zejména stavebních objektů. Demolicí takovýchto objektů (v případě záporných 

výsledků SWOT analýzy (Obrázek 8) anebo zachováním stavebních objektů, případně areálu 

jako celku dojde k vytěsnění nežádoucích osob v konkrétní vyloučené lokalitě a tím 

odstranění nebezpečí spojené s pácháním trestné činnosti v jejím okolí. Dojde ke zvýšení 

bezpečnosti lokality a města. 

 

Metoda SWOT je jednoduchá a pochopitelná metoda, což dává vysokou pravděpodobnost 

bezchybného využití v praxi při hodnocení problematiky v našich regionech, přičemž 

samozřejmostí je nutnost správné reprodukce zjištěných výsledků. 
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