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Chceme vrátit průmysl do míst, kde historicky 

fungoval. Proto vyhledáváme tradiční lokality s 

kvalitním zázemím a know-how.

Vize

Development na 
brownfieldech
Brownfieldy = příležitost

Hledat průsečík mezi zásadně protichůdnými 

oblastmi – zájmy společnosti, ekonomickými 

zájmy a ochranou životního prostředí

Mise



Panattoni brownfield projekty



Redevelopment
brownfieldů

• 2 milionů m2 v přípravě

• 800 tisíc m2 již 

zasanováno a demolováno



S jakými problémy 
se potýkáme

komplikované 
povolovací procesy01. obecná neochota 

cokoli měnit02.

rozmanité vlastnictví 
pozemků, nekoncepční 
územní plánování

03. infrastruktura 
vyčerpaná rozvojem 
okolního prostředí

04.

přísná legislativa 
a s tím související 
dopady na revitalizaci

05. žádná incentiva ze 
strany státu, nutná 
motivace ze strany 
investora

06.



Panattoni Park
Kojetín

Původní využití: Cukrovar Kojetín

• Ekologická zátěž která  vznikla demolicí 
cukrovaru

• Složité zakládání z důvodu odkališť 
cukrovaru

• Klasický příklad z 90 let kdy se  řídili 
systémem zdemolujeme – zahrabeme.



Panattoni Prague
Business Park

Problémy:
• Komplikované povolovací procesy 

• Vyčerpaná infrastruktura

• Neochota cokoliv změnit – „My jsme 

si na to vlastně už docela zvykli“



Panattoni Park

Satalice
Panattoni Park

Teplice South

• Komplikované povolovací procesy 
• Vyčerpaná infrastruktura
• Výrazná neochota cokoliv změnit 
• Demolice protiatomových krytů
• Zóna havarijního plánování  

• Problémy s infrastrukturou a dopravním 
napojením

• Nutná dekontaminace
• Problémy se zakládáním – navážky
• Problémy s likvidací starých sítí



Brownfield redevelopment

v Polsku – problémy:

Lokality většinou v hustě obydlených oblastech - konflikty 

s obyvateli sousedních obytných čtvrtí01.

Vysoké riziko potenciální kontaminace v důsledku 

historických operací02.

03. Žádné pobídky pro rozvoj brownfieldů ze strany státu

I velmi malé překročení půdního standardu v jediném 

vzorku vede k povinnosti sanace lokality04.



Brownfieldy v Horním Slezsku

• Největší průmyslový a těžební region v Polsku (těžký průmysl od 19.st)

• 5,2 milionů obyvatel

• Dobře rozvinutá železniční a silniční síť, snadný přístup do Německa, Ukrajiny, České republiky, 

pobaltských přístavů (dálnice A1 ) a na Slovensko 

• Vzhledem k dlouhé průmyslové historii regionu je zde nejvyšší počet brownfieldů



Panattoni Park 
Cheb South

90%
recyklace

stavebního odpadu

-84%
spotřeby pitné vody 

oproti standardu

-58%
CO2 uhlíkové stopy

oproti standardu

Projekt byl v roce 2020 oceněn jako nejšetrnější průmyslová budova na světě dle 

nejnovějších standardů BREEAM 2016 New Construction s rekordním skóre 

90,68 %. Byla zde začleněna nadstandardní řešení, jako je systém splachování 

dešťovou vodou, venkovní odpočinková zóna, rozmanitá zeleň místně původních 

druhů, opětovné použití materiálů z demolic a mnoho dalších. 



Panattoni Park 
Ostrov North

98,7%
demoličního odpadu 

zrecyklováno

12 700t
nebezpečného odpadu 

zlikvidováno

103 000t
recyklátu se znova využije 

(uspoří se 10 300 cest náklaďáků) 

Projekt získal 1. místo v soutěži Přeměna odpadů na zdroje v kategorii „Nejlepší využití druhotných 

surovin v stavebnictví“, kterou vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Při revitalizaci 

ostrovského areálu se Panattoni podařilo v souladu s požadavky České inspekce životního 

prostředí vytřídit a zrecyklovat rekordních 98,7 % demoličního odpadu, který tak nemusel být 

odvezen na skládku. Z tohoto objemu pak mimořádných 96,7 % demoličního odpadu bylo 

zrecyklováno a upraveno přímo v areálu a bude použito jako náhrada za přírodní zdroje. 



Panattoni Park 
Sosnowiec I

100%
hodnocení v 3 

kategoriích

spotřeby pitné vody 

oproti standardu

-46%
CO2 uhlíkové stopy

oproti standardu

Projekt byl prvním polským projektem svého druhu, který získal certifikaci 

BREEAM International New Construction 2016 na úrovni ‚Excellent‘. 

Získal maximální hodnocení (100 %) jak v kategoriích Voda, tak i Využití půdy a 

Ekologie, spolu s 90 % v kategorii Energie. Projekt byl postaven na bývalém 

průmyslovém areálu, který utrpěl rozsáhlou degradaci životního prostředí v 

oblastech, kde došlo k těžbě.

-66,5%



Kde vidíme příležitost pro zlepšení 
podmínek k re-developmentu?

• Zvýšení limitů pro možnost využití kontaminovaného materiálu 

v rámci areálu

• Dotační tituly od státu na dekontaminace

• Státní podpora infrastruktury

• Méně překážek ze strany úřadů v povolovacím procesu

• Racionálnější přístup města a obcí k redevelopmentu brownfieldů



Děkuji

za pozornost


