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Abstrakt.  
Obnovitelné zdroje energií (OZE) a brownfields jsou pojmy, které spolu zdánlivě nijak blíže 

nesouvisí. Přesto toto spojení existuje v ekonomicky vyspělých zemích již několik desetiletí. 

Staré opuštěné průmyslové, zemědělské, vojenské a jiné objekty, skládky apod. jsou cíleně 

osazovány solárními panely či větrnými turbínami, což je jedna z relevantních možností jejich 

nového využití. Průkopníky byly v této oblasti USA, které následovala Kanada a ekonomicky 

vyspělé země západní (vysoká hustota zalidnění a nedostatek zelených ploch) a severní 

Evropy (důraz na dekontaminaci starých zátěží). Česká republika je v případě regenerace 

brownfields obnovitelnými zdroji energií pozadu za vyspělým světem, přesto již existují 

desítky příkladů, kdy bylo toto řešení aplikováno. Na rozdíl od jiných zemí zatím v ČR 

existuje pouze spojení brownfields – solární panely. Cílem příspěvku je poukázat na existující 

vazbu brownfields a OZE, představit příklady realizovaných projektů ze zahraničí i České 

republiky a diskutovat bariéry, rizika i faktory úspěchu tohoto spojení.  
 

Klíčová slova: obnovitelné zdroje energie, brownfields, nové využití, best practices, bariéry a 

faktory úspěchu 
 

 

 
 
1. Úvod 

Aktivity zabývající se opětovným využitím brownfieldů pomocí obnovitelných zdrojů 

energie (OZE) nemají dlouhou historii. Jedná se o relativně novou ideu, která se začala 

rozvíjet zhruba od devadesátých let minulého století (De Sousa, Spiess, 2009). Teoretické 

koncepty (např. studie proveditelnosti a nástiny projektů) a první pilotní studie vznikaly 

zejména na území USA. Podle jednoho z nejvýznamnějších odborníků na problematiku 

brownfields a udržitelného rozvoje na severoamerickém kontinentu, Christophera De Sousy 

(De Sousa, 2002), se např. sousedící Kanada touto dobou teprve začala zajímat o samotnou 

problematiku revitalizace brownfields. 

Jeden z prvních úspěšných projektů z amerického Chicaga z konce 90. let (1998) vznikl 

v rámci iniciativy „Brownfields to Brightfields“, která se zaměřovala na získání obnovitelné 

energie (primárně solární) pomocí nevyužívaných území a byla jednou z nejvýznamnějších 

aktivit v USA (Ribeiro, 2007). Pojem „brownfield“ se objevil v odborném tisku v USA již 

počátkem 70. let, v souvislosti s modernizací řady oceláren (De Sousa, 2008). Postupně byl 

pojem naplňován jiným obsahem, až se v polovině 90. let v této oblasti začala plně angažovat 

US Environmental Protection Agency (EPA). V současné době existuje v USA několik 

základních pobídkových aktivit a finančních podpor na regeneraci brownfields, a to i 

v souvislosti s OZE.  
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Jejich obsahem je řada finančních i nefinančních pobídek, dále neméně důležitá technická 

podpora projektů, ochrana obyvatel trpících negativními externalitami vzniklými existencí 

brownfields nebo poskytnutí příspěvku projektům, které dávají příležitost mladým lidem 

majícím problémy s uplatněním na trhu práce díky omezeným praktickým zkušenostem 

(EPA, Federal Incentives for Achieving Clean Energy Development on Contaminated Lands 

12).  

Také vyspělá Evropa si dlouhodobě uvědomuje nejen závažnost problematiky brownfields, 

ale i možnosti jejich regenerací a v posledních zhruba dvou desetiletích i propojení 

brownfields a OZE (Ferber et al., 2006). Za možnou překážku větších aktivit 

v administrativně nejednotné Evropě lze považovat už jen roztříštěnou definici brownfields 

(mimo jiné – v USA je kladen důraz na kontaminaci, v Evropě nikoliv nutně), nepravidelný 

monitoring a nejednotnou databázi pro celé území (tzn. evropskou alternativu databáze 

vytvořené americkou agenturou EPA). Sběrem dat týkajících se počtu a rozlohy 

nevyužívaných území se asi nejkomplexněji zabývá síť CABERNET13. Její zástupci také 

uznali problém nedostatečných dat poskytnutých některými státy, chybějící údaj a 

neaktuálnosti dílčích stávajících databází (Oliver et al., 2005). Pro Evropu začíná být stále 

více alarmující, že více než deset let staré závěry uveřejněné v dokumentu vypracovaném 

Oliverem et al. (2005) jsou i v současnosti „aktuální“ a problematika brownfields stále čelí 

stejným překážkám bez výraznějšího posunu. 

Přes řadu signifikantních rozdílů existuje mnoho společných znaků (např. stejný socio-

ekonomický profil lokalit, podobný environmentální, ekonomický a sociální tlak na 

implementaci politiky udržitelného rozvoje, tlak na růst získávání energií v souladu 

s životním prostředím apod.), díky nimž mohou státy EU a USA sdílet poznatky z oblasti 

environmentální politiky (Madearis, Swett, 2003). Z toho vyplývá, že se USA i Evropa 

mohou vzájemně inspirovat právě v oblasti propojení brownfieldů a obnovitelné energie. 

Vzájemné podněty nemusí být konzultovány výhradně na státní úrovni, důležitá je i nižší 

úroveň municipalit (Frantál et al., 2015; Klusáček et al., 2011). Aktivní kooperace je v zásadě 

jeden z důležitých faktorů úspěšného budoucího vývoje této mladé aktivity.  

V České republice se problematika brownfields dostala do většího povědomí odborné 

veřejnosti až v ve druhé polovině 90. let (Jackson, 2004). Přesný termín, kdy vzniklo 

vzájemné propojení možností regenerace brownfields pomocí obnovitelných zdrojů energie, 

nelze přesně zjistit, může ale přibližně korespondovat s boomem výstavby solárních 

elektráren v letech 2007-2009 (Klusáček, et.al., 2013; Kunc et al., 2011). 

Cílem příspěvku je poukázat na existující vazbu brownfields a OZE, představit příklady 

realizovaných projektů ze zahraničí i České republiky a diskutovat bariéry, rizika i faktory 

úspěchu tohoto spojení. Metodicky je příspěvek založen na excerpci odborné literatury, studií, 

pramenů a případových studií, analýze, diskusi a syntéze poznatků. 
 

2. Příklady úspěšných projektů – Spojené státy americké 

USA se vyznačují silnou podporou v oblasti spojení obnovitelných zdrojů a brownfields ze 

strany zainteresovaných organizací, což je v dané problematice nezanedbatelné pozitivum. 

Jednou z hlavních institucí zabývajících se brownfields, a navíc jejich uplatněním v rámci 

rozvoje obnovitelných zdrojů energie, je již dříve zmíněná EPA. Organizace působí v rámci 

celého území Spojených států a zaměřuje se na mnohasměrnou ochranu životního prostředí. 

Mezi nejdůležitější iniciativy této asociace nepochybně patří „RE-Powering America´s Lands 

Initiative“, která vznikla v roce 2009 pro podporu využití brownfields v oblasti obnovitelné 

energetiky.  

                                                           
12 https://www3.epa.gov/region9/cleanup-clean-air/pdf/Federal-Incentives.pdf. 
13 http://www.eugris.info/displayproject.asp?Projectid=4415. 
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Podporu nachází asociace EPA i v rámci amerického práva, kdy na základě zákona „The 

American Recovery and Reinvestemnt Act“ získala v témže roce finanční podporu pro 

zmíněnou iniciativu ve výšce 100 milionů dolarů. Nejedná se o jedinou finanční dotaci pro 

podporu tohoto programu, celkový příspěvek od všech zapojených subjektů byl přibližně 24,5 

miliard dolarů (Jensen, 2010).  

 
Obrázek 10: Znázornění výskytu brownfieldů využitelných pro účely OZE v USA. 

Zdroj: EPA: RE-Powering America´s Land; http://www.epa.gov/renewableenergyland/rd_mapping_tool.htm. 

 

EPA ve spolupráci s dalším důležitým subjektem, kterým je národní laboratoř NREL 

(National Renewable Energy Labor), aktivně využívá mapující nástroje k determinaci 

potenciálně nejvhodnějších oblastí pro umístění solárních kolektorů, větrných turbín a jiných 

generátorů obnovitelné energie. Jeden z jejích průzkumů prokázal, že na americkém území 

existuje přes 66 tisíc kontaminovaných nevyužívaných území, skládek a bývalých dolů 

využitelných pro potřeby obnovitelné energie.14 Předchozí obrázek vychází z daného 

průzkumu a znázorňuje brownfields s uspokojivým potenciálem pro rozvoj biomasy, solární a 

větrné energie. Žlutě je znázorněna solární energie, modře větrná a zeleně energie biomasy. Je 

patrné, že nejlepší podmínky pro růst biomasy poskytují brownfields ve východní části USA, 

generování větrné energie je možné v rámci objektů situovaných ve střední části území a 

solární panely budou patrně nejefektivnější ve střední a západní části země. Tabulka 1 uvádí 

vybrané příklady regenerace brownfields pomocí OZE. 
 
Tabulka 1: Vybrané příklady regenerace brownfields pomocí OZE v USA. 

Lokalizace Bývalé využití Současné využití Kapacita 

Lakewood (Colorado) Nákupní centrum Solární elektrárna 1,7 MW 

Chattanooga (Tennessee) Automobilový průmysl Solární elektrárna  9,5 MW 

Lackawanna (New York) Hutnický průmysl Větrný park 35 MW 

San Antonio (Texas) Skládka Solární elektrárna 9 MW 

Chicago (Illinois) Vojenská základna Biomasa 20 MW 

Zdroj: http://www.epa.gov/renewableenergyland/rd_mapping_tool.htm. 

 

                                                           
14 http://www.epa.gov/renewableenergyland/rd_mapping_tool.htm. 
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Obrázek 2: Solární elektrárna Chattanooga a větrný park Lackawanna. 

 

Zdroj: http://www.aedve.info/volkswagen-chattanooga-powers-up-largest-solar-park-in-tennessee/; 

http://www.buffalonews.com/city-region/lackawanna/steel-sun-project-would-add-solar-panels-near-wind-

turbines-at-former-bethlehem-steel-site-in-lackawanna-20140713. 

3. Příklady úspěšných projektů – Evropa a Česká republika 

Ve srovnání s USA není v Evropě mnoho institucí a společností zabývajících se výhradně 

propojením OZE a brownfields. Jedním z hlavních činitelů v oblasti OZE je Evropská komise, 

jejímž cílem stanoveným do konce roku 2020 je získávat 20 % veškeré energie pomocí OZE. 

Dalším ze subjektů zabývajících se problematikou brownfields a obnovitelné energie je 

Evropská agentura pro životní prostředí EEA (The European Environment Agency), nicméně 

údaje prezentované touto agenturou se v současnosti týkají těchto dvou okruhů zvlášť a 

nikoliv jejich propojením. 

Prvním vodítkem pro vymezení výskytu potenciálně aktivních lídrů v dané problematice 

je rozdělení evropských států do tří kategorií, které poskytuje výše zmíněná síť CABERNET. 

První skupinou jsou skandinávské státy a Irsko, jejichž hlavním cílem v oblasti brownfields je 

primárně jejich dekontaminace. Stěžejním seskupením by mohly být státy západní Evropy 

(konkrétně Německo, Velká Británie, Belgie a Nizozemsko), u kterých způsobuje vysoká 

hustota zalidnění nedostatek zelených ploch, jejichž logickým vyústěním je tendence k 

regeneraci brownfields, která je jejich hlavní prioritou. Státy východní a jižní Evropy patří do 

poslední skupiny, která má podle daného vymezení rezervy v oblasti úspěšného využití 

brownfields (Oliver et al, 2005).Při porovnání tří základních informací, kterými jsou 

klasifikace, resp. členění brownfields, jejich koncentrace a největší producenti OZE, jsou 

determinovány státy potenciálně aktivní v aplikaci OZE na povrch opuštěných objektů bez 

aktuálního využití. Na základě tohoto předpokladu by se na danou problematiku mohlo 

nejvíce soustředit již zmíněné Německo, následně Velká Británie, Nizozemsko, Francie, 

Švédsko a Belgie. U prvních tří států je předpoklad podpořený i množstvím volně dostupných 

případových studií z dané oblasti.  Tabulka 2 uvádí vybrané příklady regenerace brownfields 

pomocí OZE. 
 
Tabulka 2: Vybrané příklady regenerace brownfields pomocí OZE v Evropě. 

Lokalizace Bývalé využití Současné využití Kapacita/výkon 

Rotterdam (Nizozemí) Petrochemický průmysl Větrný park 22,5 MW 

Severovýchodní Anglie Hutnický průmysl, 

loděnice, důl, skládka 

Biomasa 2 500 tun kompostu 

Starkenberg (Německo) Koksárenský průmysl Solární elektrárna 12 MW 

Lieberose (Německo) Vojenský prostor Solární elektrárna 53 MW 

Zdroj: http:// www.cabernet.org.uk;http:// epp.eurostat.ec.europa.eu. 
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Obrázek 3: Větrný park Nerefco v Rotterdamu a solární elektrárna Starkenberg. 

  

Zdroj: http://www.nordex-online.com/fileadmin/MEDIA/Casestudies/case_nerefco_N80_EN.pdf; 

http://www.powermag.com/turning-brownfields-greenfields-coal-clean-energy/. 

 
V České republice je doposud regenerace brownfields prostřednictvím OZE zaměřena 

výlučně na solární energii, větrné parky či biomasa se objevují pouze sporadicky. Existují 

programy podpory využití OZE prostřednictvím finančních dotací ministerstev, státních 

fondů, EU a jednotlivých krajů. Dále lze využít dotací na podporu regenerace brownfields, 

rozšířená je podpůrná a poradenská činnost poskytovaná agenturou CzechInvest. Na základě 

dat prezentovaných agenturou EEA jsou v České republice (stejně jako např. ve Španělsku a 

Makedonii) veškeré výdaje spojené s dekontaminací brownfields hrazeny výhradně 

z veřejných rozpočtů. Oproti tomu Francie, Itálie a Norsko se nachází na opačné straně 

spektra a výdaje jsou hrazeny převážně soukromými zdroji. Podle Klusáčka et al. (2013) je 

jednou z hlavních nevýhod implementace OZE na plochu brownfields fakt, že v České 

republice chybí finanční motivace. Výstavba solárních panelů na ploše brownfields je totiž 

ohodnocena stejně jako na greenfields – pro srovnání v Německu jsou výkupní ceny energie 

odstupňované podle typu zastavěné plochy.  
 
Tabulka 3: Vybrané příklady regenerace brownfields pomocí OZE v České republice. 

Lokalizace Bývalé využití Současné využití Kapacita/výkon 

Kaznějov (Plzeňsko) Chemický průmysl, 

skládka 

Solární elektrárna 4 MW 

Rožná (Vysočina) Těžba uranu Solární elektrárna 4,3 MW 

Ralsko (Liberecko) Vojenský prostor Solární elektrárna 38 MW 

Slavkov u Brna (Brněnsko) Cukrovarnický průmysl Solární elektrárna 0,25 MW 

Oslavany (Brněnsko) Elektrárna, skládka strusky Solární elektrárna 8 MW 

Zdroj: Kunc et al. (2011). 
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Obrázek 4: Solární elektrárna ve Slavkově u Brna a v Oslavanech. 

 

Zdroj: Josef Kunc (archiv autora). 

4. Bariéry, rizika, možné faktory úspěchu a závěry 

Jak již bylo výše naznačeno, propojení brownfields a obnovitelné energie je nejen v České 

republice a dalších post-socialistických zemích, ale i v ekonomicky vyspělém světě spíše ve 

stádiu vývoje, pokud ne přímo v počátcích. Výčet možných bariér je poměrně široký, podle 

Jensena (2010) se jedná převážně o vysoké náklady na dekontaminaci. Za nejvíce nežádoucí 

bývají označovány neočekávané dodatečné náklady, které jsou odhaleny až v průběhu 

probíhajících prací (Adelaja et al., 2010). S tím úzce souvisí nejistota, která může být myšlena 

z hlediska návratnosti projektu nebo doby dokončení ovlivněné citlivostí na okolní vjemy, 

jako je například změna počasí.  

Dalšími překážkami mohou být technická a právní komplikovanost nebo potřeba 

zkoordinovat velké množství zainteresovaných osob. V těchto případech se většinou jedná o 

nevyjasněné vlastnické vztahy objektů nebo neangažovanost majitelů brownfields v procesu 

obnovy jejich funkce. Jak uvádí Dewar (2009), za nezanedbatelnou bariéru úspěšnosti 

projektu nebo jeho samotné realizace bývá označována i nedostatečná odbornost a neznalost 

informací z oblasti státních i lokálních regulací nebo přesných postupů dekontaminace. 

K tomuto názoru se přiklání i Breicheisen a Theis (2013), kteří vyzdvihují důležitost asistence 

státní nebo místní úrovně, jež dopomůže k využití veškerého potenciálu oblasti.  

Velmi výraznou mocí disponuje podle mnoha autorů místní obyvatelstvo. Aktivní veřejné 

projevy nesouhlasu jsou všeobecně považovány za jednu ze stěžejních překážek budování 

nových energetických zařízení. Obavy potenciálně ovlivněných obyvatel daným projektem 

vznikají podle Jensena (2010) ze strachu z ohrožení vlastní bezpečnosti, environmentálních 

dopadů, efektu projektu na snížení hodnoty jejich majetku nebo povinnosti sdílení nákladů na 

financování projektu. Frantál a Kučera (2009) přiřazují tyto mnohdy nadhodnocené obavy 

absenci komplexní studie o reálných dopadech generátorů obnovitelné energie na přírodu a 

obyvatelstvo na našem území.  Další autoři (např. De Sousa, Spiess, 2009; Peel, Lloyd, 2007) 

vyzdvihují dále fakt, že občané přikládají velkou důležitost estetickému vzhledu krajiny, což 

může být mnohdy pro projekt značně limitující. Z výstavby generátorů obnovitelné energie 

podle Peela a Lloyda (2007) dále vyplývá i negativní dopad na cestovní ruch v dané lokalitě, 

což je však vzhledem k často zdevastovanému stavu objektů diskutabilní a místní obyvatelé i 

turisté mohou preferovat vysoké větrné turbíny před kouřícími továrenskými komíny (Frantál, 

Kunc, 2011).  
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V neposlední řadě je potřeba zmínit motivaci realizátorů projektu pomocí finančních 

pobídek. Mnohdy se jedná o stěžejní faktor, tyto pobídky mohou být hnacím motorem 

projektu, ale v některých státech naopak mohou být i bariérou. Například v USA jsou 

investoři velmi podporováni prostřednictvím úlevy na daních, státních příspěvků na přestavbu 

brownfields, grantů, půjček (Adelaja et al., 2010) nebo nefiskálními impulzy jako je 

vyhodnocení současného stavu brownfields, strategií plánování projektu nebo získání 

důležitých informací od zainteresovaných osob (Turner, 2000). Hlavní aktivitu projevuje již 

dříve zmíněna organizace EPA a její speciální oddělení pro energii, které poskytuje různě 

orientovanou podporu pro brownfields v zemi.   

V Evropě jsou tyto pobídky také rozšířené, jak uvádí Thornton et al. (2007), jedná se 

mimo jiné o podporu v rámci projektu RESCUE (Regeneration of European Sites in Cities 

and Urban Environments), ze strukturálních fondů a další.  Naproti tomu v České republice se 

mnohdy jedná o bariéru zahájení projektů, protože jak uvádí Klusáček et al. (2013), na našem 

území jsou projekty budované na brownfieldech podporovány stejně jako výstavba na zelené 

louce. Tím logicky odpadá motivace investorů riskovat vysoké náklady regenerace či asanace 

brownfields nebo ostatní úskalí s nimi spojené a raději staví na méně náročném a nerizikovém 

území. 

Z uvedených překážek vyvstává primární otázka (Dewar, 2009), proč raději neumístit 

daný projekt spojený s obnovitelnou energií na greenfield. I když mohou být některé uvedené 

obavy opodstatněné, výčet výrazně ovlivňuje jeden činitel, kterým je lidský faktor. Primárně 

se jedná o nedostatečnou angažovanost obyvatel v projektu, zanedbanou prezentaci veškerých 

stěžejních informací a vizí ze strany projektového vedení a v řadě případů i pasivita státu. 

Tyto kritické aspekty podporují i Kettler a Schenk (2007) nebo Frantál a Martinát (2013), 

kteří vyzdvihují důležitost propojení zainteresovaných skupin, jako jsou politici, developeři, 

místní komunity, neziskové organizace, výzkumníci a experti. Tomuto úskalí se podařilo 

předejít např. v rámci projektu, jež realizoval umístění solárních kolektorů na střechy domů 

bývalých ubytoven pro horníky v Porúří v Německu. Stát se aktivně podílel na podpoře 

projektu a podvědomí veřejnosti sílilo každým dalším dnem, kdy byl projekt realizován. 

Obyvatelstvo bylo informováno o celé vizi projektu, konkrétních hodnotách ušetřené energie, 

probíhaly zde pravidelné veřejné prohlídky probíhající výstavby, byla nabízena možnost 

budoucího bydlení apod.  (Jung et al., 2010). 
 
Tabulka 4: Bariéry, rizika a faktory úspěchu při regeneracích brownfields pomocí OZE. 

Bariéry a rizika Faktory úspěchu 

- náklady na dekontaminaci 

- nejistota návratnosti projektu 

- technická a právní komplikovanost 

- nevyjasněné vlastnické vztahy 

- nízká angažovanost vlastníků objektů 

- nedostatečná odbornost a nedostatek informací 

- nezájem místních obyvatel 

- pasivita státu  

- dopad na estetický vzhled krajiny 

- dopad na cestovní ruch 

- finanční pobídky (brownfields vs. greenfields) 

- aktivita místní i státní úrovně 

- angažovanost a informovanost místních obyvatel 

- finanční pobídky (daňové úlevy, státní půjčky, 

granty, dokumentace apod.) 

- propojení zainteresovaných skupin (politici, 

developeři, místní komunity, neziskové organizace, 

výzkumníci, experti) 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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