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ABSTRAKT 
Rozvojom krajiny a vznikaním nových priemyselných lokalít sa stáva, že niektoré staré priemyselné 
podniky zanikajú. Budovy a plochy sú už nevyužívané a chátrajú. Vznikajú tak pre krajinu rôzne 
environmentálne záťaže, ktoré môžu spôsobiť kontamináciu prostredia. Hnedé polia môžu byť rôzne 
typy bývalých priemyselných, komerčných, dopravných a iných logistických zariadení, ktoré 
predstavujú potenciálny zdroj kontaminácie životného prostredia, sú často opustené alebo iba 
čiastočne využívané. Obnova, resp. prestavba hnedých polí je zriedka ľahká alebo bezriziková, ale jej 
prevedenie je nevyhnutné a prináša pre účastníkov procesu viacero výhod. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: hnedé polia, čierne polia, obnova, sanácia, zelené polia, regenerácia, 
udržateľnosť, rozvoj 
 
ABSTRACT 
At the development of the country and the raising of new industrial sites, it happens that some of the 
old industrial enterprises cease to exist. The buildings and areas are no longer used and deteriorate. 
Thus there arise for the country different environmental burdens that may cause contamination of the 
environment. Brownfields could be – former service statitions, factories, warehouses, parking lots, 
hangers, abandoned railroads, landfills and many other facilities, which could be potentional 
dangerous for environment. Redevelopment is seldom easy or risk free. But if done right, 
redevelopment can bring special rewards : piece of mind, income, and a cleaner environment.  
 
KEY WORDS: Brownfield, Blackfields, redevelopment, sanitation, greenfield, regeneration, 
sustainability,  development 
 
Úvod 

Udržateľný rozvoj ľudskej spoločnosti si vyžaduje zosúladiť socio-ekonomické aktivity nielen 
s prostredím v ktorom priamo vykonáva svoje aktivity, ale je potrebné vziať do úvahy aj vzťahy 
v širšom územnom kontexte, často až globálne hľadisko. Ľudia pre život a socio-ekonomické aktivity 
potrebujú vhodné životné prostredie v širokom ponímaní, do ktorého patrí nielen životné prostredie 
jednotlivca a spoločnosti, ale aj pracovné a urbanizované prostredie, krajina, ekosystémy, kultúrne 
a sociálne súvislosti a vzťahy. 1 2 

                                                 
1 Bowen, R. – Riley, C. (2003): Socio-economic indicators and integrated coastal management. - Ocean & Coastal 
ManagementVolume 46, Issues 3–4, 2003, Pages 299-312 
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Problematika environmentálnych záťaží je riešená prioritne pre zlepšenie stavu poškodených a 
ohrozených zložiek životného prostredia v dôsledku dlhodobej ľudskej činnosti a zároveň pre 
utvorenie podmienok pre postupnú elimináciu zdrojov kontaminácie podzemnej vody, pôdy a 
horninového prostredia a sanáciu kontaminovaných zložiek životného prostredia. Hlavným cieľom 
pritom je dosiahnuť vysokú úroveň kvality ľudského zdravia a jednotlivých zložiek životného 
prostredia a s tým súvisiacu vyššiu úroveň kvality života. 

Opustené stavebné diela v urbanizovanom či vidieckom prostredí sú dôkazom, že doba sa 
zmenila a spoločnosť nemá kapacitu ani záujem upratať nepotrebné, prežité pozostatky.  

Brownfields sú opustené alebo nedostatočne využívané priemyselné a obchodné lokality, ktoré 
sú alebo sú vnímané ako chemicky, fyzikálne alebo biologicky kontaminované.3 Na začiatku 
deväťdesiatych rokov 20. storočia podnietila koalícia primátorov veľkých miest a zákonodarcovia z 
mestských priemyselných štátov Kongres USA a EPA, aby bol spustený pilotný program, ktorým by 
sa tieto územia mohli premeniť a vytvoriť príležitosti na nové továrne, podniky a ďalšie aktivity 
vytvárajúce pracovné miesta. Bývanie nebolo počiatočným zameraním. 4 
Revitalizácia a prinavrátenie hospodárskej hodnoty poľnohospodárskym dvorom, objektom a stavbám 
je dlhodobým, pre obec často priveľmi náročným procesom. Systémový prístup a pozitívne príklady 
môžu naznačiť, ako postupovať, aby sa záťaž obce premenila na jej konkurenčnú výhodu. 5 
 
Využitie územia z pohľadu rizika jeho kontaminácie 
 

Z pohľadu rozvoja územia môžeme územie rozdeliť do troch kategórii : 
 zelené lúky/polia (greenfields) – nezastavané územia, ktoré nie sú kontaminované 6; resp. 

územie dosiaľ nezastavané, alebo územie dosiaľ nevyužívané na priemyselné účely 7; 
 hnedé polia (brownfields) – týmto výrazom sa spravidla označujú územia, ktoré sú ponechané 

svojmu osudu, alebo sú iba čiastočne využívané z dôvodu obavy z možnej kontaminácie 
územia. Federálna vláda USA definuje hnedé polia ako „spustnuté, jalové  alebo nedostatočne 
využívané priemyselné a obchodné majetky, ktorých rozvoj alebo obnova je komplikovaná 
skutočnými alebo predpokladanými znečisteniami životného prostredia“. 8 Definícia US EPA 
je rozšírená nasledovne „....predpokladanými znečisteniami životného prostredia, s ktorými sú 
spojené dodatočné náklady, dodatočné riziká a dodatočný čas“. 9, 10 

 čierne polia (blackfields) – pozemok, ktorý je extrémne kontaminovaný a miera kontaminácie 
predstavuje neakceptovateľné riziko pre ľudské zdravie a pre celý ekosystém 11; resp. 
pozemky, ktorých vyčistenie je ekonomicky a časovo veľmi náročné a preto sa pri obnove 
územia vyskytuje niekoľko obmedzení limitujúcich budúce využitie pozemku. 12 

 

                                                                                                                                                         
2 Sutinen, J.G. - Kuperan, K. (1999): A socio‐economic theory of regulatory compliance. -  International Journal of Social 
Economics, Vol. 26 Issue: 1/2/3, pp.174-193, https://doi.org/10.1108/03068299910229569 
3 US Environmental Protection Agency. Brownfield glossary of terms. 1997. - [on-line] Available on - URL: 
http://www.epa.gov/swerosps/bf/glossary.htm. Accessed October 1, 2001. 
4 Greenberg, M. (2002): Should Housing Be Built on Former Brownfield Sites? - Am J Public Health. 2002 May; 92(5): 703–
705. [on-line] Available on - URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1447146/ 
5 Brownfieldy vo vidieckej krajine. - [on-line] Available on - URL: http://www.uzemneplany.sk/sutaz/brownfieldy-vo-
vidieckej-krajine 
6 Webster’s Dictionary, 1972 
7 Cambridge International Dictionary of English. - Cambridge University Press (April 28, 1995), 1792 p. ISBN 10: 
0521482364 
8 PRIMACK, R.B. - KINDLMANN,P. - JERSÁKOVÁ,J.: Biologické principy ochrany přírody. Praha: Portál, 2001. ISBN 
80-7178-552-0. 349 s. 
9 Brownfields Program AchievementsLinked to Early Success. - Brownfields Success Story 
10 Brownfields. – [on-line] Available on - URL: https://www.epa.gov/brownfields 
11 TYLČER,J. AQ-test, Ostrava 
12 LANGE, D. - ERZI, I. - TOMÁŠKOVÁ, M. - PLETNICKÁ, J.: The Brownfields Development Process: A Comparative 
Study Involving Cities from the Visegrad Four and Pittsburg, Pennsylvania. 2003 
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Brownfields je urbanistický termín označujúci nevyužívané územia. Môže ísť o jednotlivé 
budovy, komplexy budov, areály s budovami alebo len plochy bez budov. Patria sem nevyužívané 
poľnohospodárske a priemyslové stavby a areály, nevyužité dopravné stavby a skladové priestory 
(haly, depónie), prázdne a nevyužívané administratívne budovy, kultúrne a nákupné centrá, ale aj 
nevyužívané obytné budovy, t.j. všetko, čo nie je z urbanistického hľadiska využívané. Lokality 
brownfieldov poskytujú značný potenciál ďalšieho rozvoja. Realizácia revitalizačných aktivít má 
pozitívny sociálny a ekonomický dopad na danú oblasť, napriek tomu, že je ich príprava časovo a 
finančne náročná.  

Brownfieldy predstavujú: 
 ekonomický zdroj, podnikateľskú aktivitu a príležitosť, ktorú je potrebné využiť, 
 historickú stopu, zdroj pamäti  národa, kultúrne a architektonické dedičstvo, ktoré by sa malo 

zachovať a rekonštruovať. 13 
 

Pod pojmom brownfield rozumieme nehnuteľnosť (pozemok, objekt, areál), ktorý: 
 je nedostatočne využívaný, je zanedbaný a prípadne i kontaminovaný 
 nie je ho možné vhodne a efektívne využívať bez toho, aby sa realizoval proces jeho 

regenerácie, 
 vzniká ako pozostatok priemyslovej, poľnohospodárskej, rezidenčnej, vojenskej, resp. inej 

aktivity. 14 
 už bol predtým použitý, alebo sa na nich realizoval hospodársky rozvoj, a nie je v súčasnej 

dobe plnohodnotne prevádzkovaný, aj keď  môže byť čiastočne obsadený, resp. používaný. 
Môžu to byť aj prázdne, opustené alebo kontaminované plochy. Vyčistenie a investovanie do 
týchto území chráni životné prostredie, zmenšuje plochy na ktorých je potrebné vykonať 
asanačné opatrenia a znižuje tlak na výstavbu na tzv. zelených plochách. 15, 16 
 
YOUNT  upozorňuje na potrebu dvoch typov definícií. Prvá z nich je široká, má všeobecne 

dohodnuté koncepčné vymedzenie, ktoré umožní prideľovanie zdrojov, pre účely financovania a bude 
informovať občanov o potenciálnych zdravotných rizikách v ich komunitách. Druhý typ definície 
určuje kvalifikačné formulácie pre jednotlivé programy. Koncepčná definícia by mala obsahovať 
podmienky, ktoré sú jednoznačné, a mala by umožniť tvorcom politiky a praktikom veľkú voľnosť pri 
riešení dvojakého charakteru brownfields, t.j. problémy v oblasti životného prostredia a ekonomické. 
17 Definícia hnedých polí môže byť odlišná pre rôzne podporné programy a granty. Na celoeurópskej 
úrovni neexistuje jednotná definícia na vymedzenie hnedých polí, definície sa odlišujú v závislosti od 
environmentálnej politiky jednotlivých štátov. Všeobecne sa vo svete používa definícia vytvorená 
v USA 18, resp. jej modifikácie.  
 
Environmentálne záťaže v urbanizovanom prostredí 
 

Sprievodným javom dynamického hospodárskeho rozvoja regiónov v posledných 
desaťročiach je živelné extenzívne rozrastanie veľkomestských aglomerácií a nekontrolovaná 
expanzia sídel. Nové komerčné aktivity sú často budované na zelených lúkach a takto dochádza k 
ďalším záberom voľnej krajiny. Naopak pozemky, na ktorých predtým boli umiestnené priemyselné 
aktivity a ktoré predstavujú potenciálny zdroj kontaminácie životného prostredia, sú často opustené 

                                                 
13 CzechInvest: Brownfieldy. - [on-line] Available on - URL: >http://www.czechinvest.org/brownfieldy< 
14 CzechInvest: Brownfieldy. - [on-line] Available on - URL: >http://www.czechinvest.org/brownfieldy< 
15 ALKER, Sandra - JOY, Victoria - ROBERTS, Peter - SMITH, Nathan, 2000: The Definition of Brownfields. - Journal of 
Environmental Planning and Management, Vol. 43,  Number 1,  pp. 49-69 (21). ISSN 0964-0568 (Print), 1360-0559 (Online) 
16 United States Environmental Protection Agency (US EPA). - [on-line] Available on - URL: 
http://www.epa.gov/brownfields/ 
17 YOUNT, K. R., 2003: What Are Brownfields? Finding a Conceptual Definition. - Environmental Practice,Volume 5, Issue 
01, March 2003, pp. 25-33 [Published online by Cambridge University Press 19 Aug 2005], ISSN: 1466-0466 
18 The Brownfields Program. Brownfields Definition EPA. - [on-line] Available on - URL: 
>http://epa.gov/brownfields/index.html<, >http://epa.gov/brownfields/overview/glossary.htm 
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alebo iba čiastočne využívané. Na začiatku 70. rokov minulého storočia USA a Západnú Európu 
zasiahla vlna recesie, ktorej dôsledkom bolo zatvorenie mnohých podnikov a utlmenie výrobného a 
spracovateľského priemyslu v týchto štátoch. Obnovu bývalých priemyselných areálov komplikovala 
prísna legislatíva na ochranu životného prostredia, lebo požadovala od majiteľov pozemkov (bez 
ohľadu na to či sa podieľali alebo nepodieľali na ich spôsobení) odstránenie environmentálnych záťaží 
a znečistení, ktoré boli spôsobené bývalou výrobou. Zatvorené areály bývalých podnikov sa stali 
opustenými. 

V priebehu desaťročí sa urbanizovali územia, vznikali mestá a s nimi spojené priemyselné, 
hospodárske a poľnohospodárske lokality, ktoré zabezpečovali rozvoj krajiny. Rozvojom krajiny a 
vznikaním nových priemyselných lokalít sa stáva, že niektoré staré priemyselné podniky zanikajú. 
Budovy a plochy sú už nevyužívané a chátrajú. Vznikajú tak pre krajinu rôzne environmentálne 
záťaže, ktoré môžu spôsobiť kontamináciu prostredia. V priemyselných areáloch sú najčastejšími 
príčinami nekontrolovateľné straty pri manipulácii s chemickými látkami, prípravkami, presakovanie z 
nádrží a havárie. Spôsobuje to, že noví investori radšej stavajú na tzv. zelených lúkach ako by mali 
využívať tzv. hnedé polia (angl. brownfields). Dôvody sú viaceré, patrí medzi ne že spôsobujú riziká z 
hľadiska realizácie investícií a veľkú ekonomickú záťaž. 

Kríza, ktorá začala v roku 2008, priniesla do debaty tému deindustrializácie USA a Európy, 
mocností utvárajúcich centrum globálneho ekonomického systému. K dispozícii je nové slovo, 
"insourcing" ako opak "outsourcingu" alebo subdodávky. Cieľom je vrátiť priemyselnú výrobu na 
územie štátu. Po masívnom presune výroby do periférnych krajín potrebujú tieto krajiny naliehavo 
oživiť svoje priemyselné odvetvia, pričom sa vytvára priestor pre revitalizáciu hnedých polí. Mohol by 
to byť spôsob, ako znížiť nezamestnanosť a spomaliť (relatívny) pokles centrálnych ekonomík, ako aj 
prostriedok zabránenia obchodnej nerovnováhe. Posledný fakt je obzvlášť dôležitý v období krízy 
štátneho dlhu, pretože v zásade ide o rozpočtový a obchodný deficit. 19 

Obava z následkov možných znečistení odradzovala investorov od kúpy a obnovy opustených 
priemyselných areálov. Obavy zo zodpovednosti mali priame a nepriame dopady na obnovu týchto 
území. Priamym dopadom bolo, že investori mali obavu pustiť sa do projektu obnovy ak hrozilo, že 
pozemok je znečistený, pretože sa obávali budúcich záväzkov a rizík spojených so znečistením 
životného prostredia, ktoré mohli značne predražiť projekt obnovy a urobiť ho neekonomickým. 
Nepriamymi dopadmi boli problémy s požičiavaním prostriedkov od finančných inštitúcii (neochota 
bánk požičať peniaze alebo uznať hnedé pole ako záruku za úver) a tiež neistota ohľadom trhového 
dopytu po nehnuteľnosti z dôvodu jej predchádzajúcej kontaminácie. 

 
Hnedé polia ako antropogénny zásah do prostredia 
 

Brownfield predstavujú zaujímavé prostredie pre pochopenie procesu zmeny v urbanistickej 
praxi týkajúce sa pôsobnosti, rozsahu a meniacich sa úloh súkromných a verejných inštitúcií. V roku 
1993 US EPA založila iniciatívu pre sanáciu brownfields a pilotný program, prostredníctvom ktorého 
by mohli miestne vlády žiadať od federálnej prostriedky na posúdenie brownfields a vytvoriť 
partnerstvo nevyhnutné na odstránenie prekážok na ich opätovné použitie. Prostredníctvom iniciatívy 
EPA bol realizovaný v roku 1993 prvý pilotný projekt zameraný na posúdenie brownfields Pilot 
Award na Cuyahoga County, Ohio.20 

Niekoľko dôležitých zmien v poslednej dobe ovplyvnilo mestské plánovanie a rekonštrukčné 
procesy. Tradičný lineárny proces plánovania od vlády po stavebný priemysel bol nahradený 
spoluprácou verejného a súkromného sektoru, developerov a vládnych agentúr. Významnou príčinou 

                                                 
19 Environmentálne záťaže a ich výskum. - [on-line] Available on - URL: http://www.geovzdelavanie.sk/pdf/8_4.pdf 
20 Brownfields Program Achievements, Solid Waste and Emergency, Response (5105T), EPA-560-F-06-267, October 2006 - 
[on-line] Available on - URL: www.epa.gov/brownfields/ 
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stagnácie v oblasti sanácii brownfield je nedostatok konsenzu kľúčových aktérov v dôsledku 
pretrvávajúcich obáv alebo protichodných záujmov.21 

Obnova a rekonštrukcia brownfieldu môže poskytnúť rad ekonomických, sociálnych a 
environmentálnych prínosov, vrátane obnovenia kvality životného prostredia a zabezpečenie 
pozemkov na mnohé účely. 22 

Hnedé polia môžu byť rôzne typy bývalých priemyselných, komerčných, dopravných a iných 
logistických zariadení. Môžeme sem zaradiť tiež rôzne zariadenia technickej infraštruktúry, bývalé 
skládky odpadu, územia postihnuté banskou alebo inou ľudskou činnosťou a iné nevyužité zariadenia 
a pozemky, ktoré sú čiastočne alebo v celom rozsahu kontaminované. 23 

Z hľadiska praxe hnedé polia môžeme klasifikovať nasledovne: 
 pozemky, ktoré napriek nákladom a rizikám spojených s predpokladanými znečisteniami 

majú ekonomicky preukázateľnú hodnotu a existuje po nich dopyt, 
 pozemky, ktoré majú určitý rozvojový potenciál, ak poskytnutie finančnej pomoci a iných 

podpôr je k dispozícii, 
 pozemky, ktoré majú extrémne limitovaný trhový potenciál aj po odstránení kontaminácie, 
 v súčasnosti využívané pozemky, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo, že sa stanú opustenými 

po ukončení fungovania na nich  umiestnených prevádzok, lebo historické znečistenie 
odstraší potenciálnych investorov a znemožní požičanie si prostriedkov na ich obnovu. 24 

 
Z hľadiska vyčíslenia vzťahu medzi výškou súkromných a verejných financií je možná 

kategorizácia hnedých polí na: 
 hnedé polia, ktorých prestavba môže byť realizovaná prostredníctvom trhu bez použitia 

verejných financií (štátnej pomoci); 
 hnedé polia, ktorých prestavba môže byť realizovaná prostredníctvom trhu, ale odstránenie 

environmentálnych záťaží je potrebné dotovať (na 1$ pridelených verejných financií 
pripadá približne 5$ až 10$ súkromných investícii); 

 hnedé polia, ktoré síce majú určitú sociálno-ekonomickú a environmentálnu hodnotu, ale 
ich prestavba sa nedá zrealizovať bez výraznej štátnej pomoci (na 1$ pridelených verejných 
financií pripadá približne 1$ až 4$ súkromných financií); 

 hnedé polia, ktoré nemajú žiadnu trhovú hodnotu ako nehnuteľnosti, ale je potrebné 
odstrániť environmentálne záťaže tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia obyvateľov alebo 
k ďalšiemu vážnemu znečisteniu životného prostredia. Na sanáciu kontaminácie sú použité 
výlučne verejné financie. 25 

 
Krajinné výstavy sú jedným z nástrojov revitalizácie brownfieldov, pričom dochádza k zmene 

ich funkcie z priemyselnej zóny na verejné, resp. verejnosti prístupné priestranstvo. Systém krajinných 
výstav je overený najmä v Nemecku, ale postupne sa k tomuto systému pridalo Rakúsko, Holandsko a 
o jeho zavedení uvažujú aj iné krajiny.26 
 

                                                 
21 SCHAEFER,W.F. - BLOKHUIS, E.G.J. - HAN, Q. - BRAAS, J., 2010: Brownfield redevelopment: a bussiness approach 
for regional collaboration. - In: BREBBIA, C.A., 2010: Risk Analysis VII & Brownfields V. - WIT Press, Southampton, 
ISBN 978-1-84564-472-7, 924 p. 
22 GLUMAC, B. - BLOKHUIS, E. - HAN, Q. -  SMEETS, J. - SCHAEFER,  W., 2010:  Modeling factor decisions in the 
context of Brownfield redevelopment . - [on-line] Available on - 
URL:http://www.propertyfinance.it/sitoeres/contents/papers/id142.pdf  
23 RUSKO, M. - SZEKERES,, K. - KOTOVICOVÁ, J.: Brownfield redevelopment. - In: Research papers Faculty of 
Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava. - ISSN 1336-1589. - No. 24 (2008), p. 169-
174 
24 RAFSON, H. J. - RAFSON, R.N.: Brownfields Redeveloping Environmentally Distressed Properties. The McGraw-Hill 
Companies. 1999 
25 HRČKA, M.,  Trnavský cukrovar - technická pamiatka. - [on-line] Available on - URL:  
http://www.obnova.sk/diskusia/trnavsky-cukrovar-technick-pamiatka 
26 Krajinné výstavy – možnosť revitalizácie brownfieldov. - [on-line] Available on - URL: 
http://www.uzemneplany.sk/sutaz/krajinne-vystavy-moznost-revitalizacie-brownfieldov 
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Obnova hnedých polí 
 

V praxi bolo realizovaných viacero úspešných projektov zameraných na revitalizáciu 
brownfields. V poslednej dobe regenerácia brownfields získala na dôležitosti v dôsledku zavedenia 
obmedzení výstavby na doteraz nevyužitej pôde s cieľom podporiť obnovu miest. Na príklade Kings 
Waterfront v Liverpoole a Rheinauhafen v Kolíne nad Rýnom sú prezentované regenerácie 
brownfields.27 

V stredoeurópskych podmienkach má obnova hnedých polí v porovnaní so zahraničnými 
príkladmi z EU alebo z USA niekoľko špecifík, ktoré súvisia s politicko-ekonomickým systémom 
bývalého režimu (napríklad komplikované a nevysporiadané vlastnícke vzťahy, ktoré môžu predĺžiť 
alebo zablokovať proces obnovy). Obnovu hnedých polí sťažuje aj málo rozvinutý realitný trh a 
nedokonalá a rýchlo sa meniaca legislatíva. Nové investície, ako napríklad budovanie nových 
obytných súborov, nákupných centier a priemyselných parkov sú naopak situované na zelených 
lúkach, čo spôsobuje nárast záberu voľnej krajiny a rozrastanie miest. Tento fenomén prináša so sebou 
rad ďalších problémov vo forme nárastu automobilovej dopravy a zníženia hospodárnosti 
prevádzkovania technickej infraštruktúry, ktorých riešenie zaťažuje predovšetkým verejné rozpočty a 
nie developerské organizácie.  

Bariéry vyskytujúce sa pri obnove hnedých polí : 
 neistota okolo záväzkov odstránenia environmentálnych záťaží, 
 nejasné a nekonzistentné kritéria v oblasti obnovy a „čistenia“ pozemkov, 
 nejasná legislatíva na reguláciu, 
 nejednotné, nekoordinované a pomalé rozhodnutia regulačných úradov.  

 
V súvislosti s udržateľným rozvojom miest sa často spomína potreba preferencie obnovy 

hnedých polí pred urbanizáciou predtým nevyužitých území (zelených lúk), aby sa tak zabránilo 
nekontrolovanému rozrastaniu miest. Väčšia časť verejnosti a politikov, obchodníkov a ochrancov 
prírody súhlasí s tým, že obnovu hnedých polí sa oplatí podporovať. Ak sa  hnedé územie nevyužíva, 
každý na tom stráca. Susedné pozemky majú zníženú hodnotu a tiež im hrozí, že existujúca 
kontaminácia sa môže rozšíriť aj na ich územie (napríklad prostredníctvom spodnej vody). Existujúca 
dopravná a technická infraštruktúra je nedostatočne využitá, čo predražuje jeho prevádzku a noví 
investori uprednostňujú zelené lúky na umiestnenie nových aktivít. Majitelia hnedých polí sú zaťažení 
mnohými problémami od potenciálnych právnych dôsledkov vyplývajúcich z environmentálneho 
stavu nehnuteľnosti až po nízke výnosy z majetku. 28 

Obnova, resp. prestavba hnedých polí je zriedka ľahká alebo bezriziková, ale jej prevedenie je 
nevyhnutné a prináša pre účastníkov procesu viacero výhod. Prínosom pre miestnu komunitu je 
odstránenie alebo environmentálne vhodné zabezpečenie existujúcej kontaminácie na pozemku a 
zabránenie rozšírenia kontaminácie na väčšie územie. V reálnych prípadoch sú sanačné práce 
realizované kombináciou viacerých sanačných techník. Za  sanačné práce sa považujú tie práce, ktoré 
vedú k regenerácii a revitalizácii predmetnej zložky životného prostredia na úroveň, ktorá sa blíži 
k pôvodnému stavu. Cieľom sanačných prác je dekontaminácia, t.j. proces, ktorý bez významného 
narušenia pôvodných vlastností dekontaminovaného média z neho odstráni alebo zníži na prijateľnú 
úroveň kontaminujúcu látku.  

Obnovovanie poškodených a degradovaných ekosystémov zohráva v súčasnosti významnú 
úlohu. Podklady k ekologickej obnove poskytujú výskumy a vedecké štúdie, ktoré skúmajú metódy 
uskutočňovania týchto obnov.29 Ekologická obnova (restoration ecology) je definovaná ako 

                                                 
27 WIGNALL, Luke - MALYS, Naglis, 2012: Brownfield Regeneration: Waterfront Site Developments in Liverpool and 
Cologne. - Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, ISSN 1648-6897 (Print), 1822-4199 (Online), 
pages 5-16 
28 RUSKO, M. – SZEKERES, K., 2006. Sustainable urban growth and browfield´s. – In: Proceedings from 2th International 
Conference „Odpady biodegradabilní – energetické a materiálové využití“., Brno 7.11.2006, MZLU v Brne 
29 PRIMACK, R.B. - KINDLMANN,P. - JERSÁKOVÁ,J.: Biologické principy ochrany přírody. Praha: Portál, 2001. ISBN 
80-7178-552-0. 349 s. 
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„plánovaná premena miesta za účelom vytvorenia definovaného pôvodného historického ekosystému, 
pričom zmyslom tohto procesu je dosiahnutie štruktúry, funkcie, diverzity a dynamiky cieľového 
ekosystému. 30 

Medzi najčastejšie používané sanačné techniky patria: 
 vyčistenie zemín 

  vyťaženie a následné vyčistenie metódou ex situ (termálna úprava, extrakcia 
a separácia, biodegradácia, skládkovanie zeminy, alternatívne technológie), 

  vyčistenie metódami in situ (vymývanie, biosanácia, venting, alternatívne 
technológie), 

 izolácia (fyzikálne bariéry, hydraulické clony, izolácia in situ), 
 upravovacie clony, 
 vyčistenie vôd (čerpanie a následné čistenie, úprava in situ). 31 

 
Obnova územia a jeho následne využitie môže prispieť k vytvoreniu nových pracovných 

miest, posilňovaniu miestnej ekonomiky a zvýšeniu úrovne daňových príjmov miestnej samosprávy. 
Znamená pre okolité pozemky, ako aj pre celé okolie, zvýšenie hodnoty nehnuteľností a zlepšenie 
kvality životného prostredia. Obnova opustených nehnuteľností často prináša so sebou zlepšenie 
úrovne verejnej bezpečnosti, dopravnej dostupnosti územia a príchod nových aktivít, ktoré podporia 
rozšírenie a zlepšenie poskytnutých služieb na území. Prínosom pre majiteľa hnedého poľa je možnosť 
predaja (aj keď je jeho predaj málokedy finančne výnosný) alebo opätovné využitie nehnuteľnosti. 

Riziká pri obnove hnedých polí môžeme rozdeliť na: 
 podnikateľské riziká – najmä riziká spojené s výberom nehnuteľnosti, zo stanovením trhového 

dopytu po obnovenej - prestavanej nehnuteľnosti, s procesom realizácie výstavby, 
potenciálnymi problémami pri predaji nehnuteľnosti po ukončení prác; 

 environmentálne riziká – v prípade obnovy hnedých polí sem patria všetky riziká spojené s 
environmentálnym stavom pozemku a so sanačnými prácami. 32 

 
V procese obnovy hnedých polí vznikajú ďalšie riziká, ktoré vyplývajú z externých faktorov, ku 

ktorým patria: 
 nedostatočná kapacita technickej infraštruktúry, nevyhovujúce dopravné napojenie, nízka 

atraktivita lokality kde sa pozemok nachádza a často vysoká kriminalita; 
 z rôznych dôvodov sú mestské lokality často menej atraktívne ako predmestské, resp. 

prímestské lokality, nehovoriac o možných environmentálnych problémoch; 
 vládou financovaná výstavba diaľnic a inej infraštruktúry indikuje rozvoj, ktorý vedie k 

rýchlej premene voľnej krajiny na zastavané územie, ktoré priťahuje investorov a vytvára 
silnú konkurenciu pre hnedé polia (v tejto konkurencii sú hnedé polia často v nevýhode), 

 mnohé hnedé polia, pri ktorých sú iba podozrenia, že by mohli byť znečistené, sú znalcami 
prehnane hodnotené ako vysoko rizikové a tak sú obmedzené možnosti získania pôžičiek na 
obnovu týchto území, 

 aj skúseným investorom robí starosti posúdenie životaschopnosti projektu a stability cash flow 
s ohľadom na plnenie úverových záväzkov, 

 nedostatočný prístup k finančným prostriedkom. 33 
 
Pri obnove hnedých polí často chýbajú presné údaje o miere znečistenia pozemku a nedá sa presne 

určiť výška potenciálnych pokút za znečistenie životného prostredia a výšku iných možných záväzkov. 
Preto je investícia spojená s neobyčajne vysokým rizikom. Náklady na prestavbu hnedých polí sú 

                                                 
30 Society for Ecological restoration, 1991, Program and abstracts, 3rd Annual Conference, Orlando, FL. 18-23 May 1991 
31 HOLUBEC, M., Príručka sanačných techník. - Bratislava: VÚVH, 2000, 52 s., ISBN 80-968555-0-6 
32 KALINOVÁ, G. Projektmanažment, návody na cvičenia. - Bratislava : Stavebná fakulta STU. 2002 
33 SZEKERES, K.: Obnova nevyužitých priemyselných areálov – hnedých polí. - Bratislava: Stavebná fakulta STU,  Práca na 
dizertačnú skúšku. 2004. 58 s. 
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často vyššie, alebo porovnateľné, s nákladmi investícii na zelenej lúke. Vo všeobecnosti riziká pri 
obnove hnedých polí možno kvalitatívne určiť,  ale  ťažšie presne vyčísliť. Investorov neodrádza 
vysoké riziko, ale fakt, že bez presného vyčíslenia vstupných nákladov a rizikových faktorov nevedia 
posúdiť reálnu výnosnosť investície.  

Neistota spojená s obnovou hnedých polí sa dá znížiť niekoľkými spôsobmi: 
 zníženie rizika vykonaním rozsiahlych prieskumných prác na získanie potrebných vstupných 

údajov. Problémom v tomto prípade sú vysoké náklady, ktoré v prvej fáze investor alebo 
predajca musí zaplatiť bez toho, aby mal záruku, že sa mu investované prostriedky vrátia. 
Rozsiahle prieskumné práce síce dokážu eliminovať riziká, ale neúmerne predražia celý 
projekt obnovy. Preto cieľom musí byť zníženie rizík na investorom prijateľnú úroveň a nie 
ich úplná eliminácia. 34 

 rozloženie rizika medzi predávajúcim a kupujúcim (investorom). Môže sa to realizovať 
napríklad zohľadnením neistoty z rozsahu environmentálnych problémov v cene 
nehnuteľností, alebo stanovením podielu zodpovednosti jednotlivých zmluvných strán za 
záväzky v kúpnopredajnej zmluve. 

 poistenie potenciálnych rizík spojených s obnovou hnedých polí 
 obnova a odstránenie znečistenia hnedého poľa  v rámci programov financovaných z 

verejných zdrojov a kontrolovaných väčšinou štátnou správou. 35, 36, 37 
 
Kontaminácia pôdy vytvára potrebu aplikovať širokú škálu rôznych typov finančných, 

environmentálnych a sociálnych nákladov za účelom eliminácie nepriaznivých vplyvov. Čím lepšie 
budú tieto rôznorodé náklady poznané, o to viac budú manažéri vo  verejnom sektore pripravení robiť 
vhodné rozhodnutia. 

Je potrebné odlišovať dve sady nákladov, t.j. náklady na status quo, ktoré sú spojené so 
zmiernením negatívnych vplyvov, resp. s prestavbou brownfields spojenými nákladmi na zmiernenie 
škôd (náklady vyplývajúce z realizácie sanácie s cieľom skutočne znížiť potenciálne riziko, post-
sanačný monitoring a údržba).38 
 
Environmentálne záťaže v EÚ 
 

Štáty Európskej únie majú problematiku environmentálnych záťaží riešenú na veľmi 
rozdielnych princípoch v rámci národných právnych predpisov. Napríklad v Nemecku, Holandsku a 
Švédsku sa staré environmentálne záťaže financujú zo štátneho rozpočtu v rámci všeobecného 
daňového zaťaženia. Niektoré štáty, ako napríklad Rakúsko a Francúzsko používajú na financovanie 
nákladov súvisiacich s environmentálnymi záťažami špeciálny kompenzačný fond, ktorého príjmom 
sú poplatky za niektoré špecifické chemické látky, za nebezpečné odpady a pod.  

V Rakúsku problematiku upravuje Zákon o sanácii starých záťaží – ALSAG BGBI. č. 
299/1989 v zn. BGBI. I č. 155/2002. Účelom tohto zákona je financovanie zaistenia a sanácie starých 
záťaží. Za staré záťaže sa považujú staré skládky, staré lokality a nimi kontaminovaná pôda a 
podzemná voda, z ktorých hrozí závažné nebezpečie pre zdravie človeka alebo životné prostredie.  

Vláda Maďarskej republiky v záujme toho, aby činnosti ovplyvňujúce kvalitu podzemných 
vôd boli vykonávané kontrolovaným spôsobom, vydala nariadenie č. 33/2000.(III.17) Korm. o 
niektorých úlohách súvisiacich s činnosťami ovplyvňujúcimi kvalitu podzemných vôd. Účelom tohto 
nariadenia je zamedzenie environmentálnej záťaže podzemných vôd, prevencia znečisťovania 
podzemných vôd a okolitého geologického prostredia, zníženie miery ich nadlimitného znečisťovania 

                                                 
34 GILB, T.: Risk Management : A practical toolkit for identifying, analyzing and coping with project risks. - [on-line] 
Available on - URL: > http:\\www.Gilb.com, 2002< 
35 A Guidebook for Brownfield Property Owners. - Washington: Environmental Law Institute. 1999 
36 Financing Brownfield’s Redevelopment Projects, A Guide for Developers. - US EPA, October 1999 
37 MEYER, P.B. - LANDINGHAM, H.W.: Reclamation and Economic Regeneration of Brownfield’s. - The  E.P. Systems 
Group, Inc., 2000, Award No: 99-07-13803 
38 MEYER, P. B.: Brownfields and Red Ink: The Costs of Contaminated (and Idle) Land. - Environmental Practice, Volume5, 
Issue01, March 2003, pp 40-47 
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a vzniku škôd a postupy na ich odstránenie. Súčasťou uvedeného nariadenia vlády sú limity pre 
podzemnú vodu a horninové prostredie.  

Sanácia environmentálnych záťaží je v Českej republike riešená na základe uzavretých zmlúv 
o úhrade nákladov vynaložených na vysporiadanie ekologických záväzkov vzniknutých pred 
privatizáciou medzi Fondom národného majetku ČR a nadobúdateľmi privatizovaných podnikov, tzv. 
ekologických zmlúv. Náklady na vysporiadanie ekologických záväzkov zahrňujú náklady na prieskum 
environmentálnej záťaže, analýzu rizík a jej aktualizáciu, na projekt a realizáciu nápravných opatrení a 
činnosť odborného dozoru pri sanácii environmentálnych záťaží. V roku 1999 bol v spolupráci MŽP 
ČR, príslušnými inšpektorátmi Českej inšpekcie životného prostredia a okresnými úradmi zostavený 
zoznam prioritných ekologických problémov v jednotlivých regiónoch Českej republiky a na základe 
uznesenia vlády ČR č. 51/2001 sa má FNM ČR riadiť týmito prioritami. Pri riešení environmentálnych 
záťaží sa vychádza zo Směrnice FNM ČR a MŽP ČR pro přípravu a realizaci zakázek řešících 
ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 a zároveň z metodických pokynov, ktoré vydalo MŽP 
ČR. Súčasťou smernice sú limity pre znečistenie podzemných vôd a zemín. V rámci informačného 
systému životného prostredia existuje databáza “Systém evidence starých ekologických zátěží 
životního prostředí” obsahujúca lokality so starými ekologickými záťažami a informácie o type a 
rozsahu kontaminácie. Od roku 1991 bolo na riešenie environmentálnych záťaží vzniknutých pred 
privatizáciou vynaložených 22 mld. Kč.  

V rámci práva Európskej únie sa problematiky environmentálnych záťaží čiastočne dotýka 
Smernica EÚ 2004/35/CE o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní 
environmentálnych škôd (Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council of 21 
April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental 
damage). Citovaná smernica je prevzatá do právneho poriadku Slovenskej republiky zákonom č. 
359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  

Problematiky environmentálnych záťaží sa tiež čiastočne dotýka Smernica Európskeho 
parlamentu a Rady o manažmente odpadu z ťažobného priemyslu (Directive 2006/21/EC of the 
European Parliament and of the Council on the management of waste from the extractive industries). 
Cieľom navrhovanej smernice je prijať súbor opatrení, ktoré zamedzia negatívnemu vplyvu odpadov z 
ťažobnej činnosti na zdravie človeka, majetok a životné prostredie a tiež opatrení, ktoré zamedzia 
vzniku závažných havárií pri nakladaní s uvedenými odpadmi. Smernica vychádza zo všeobecných 
ustanovení rámcovej smernice o odpadoch (75/442/EEC). Podľa článku 20 sú členské štáty povinné 
vykonať inventarizáciu zariadení na nakladanie s odpadmi z ťažobnej činnosti, vrátane uzavretých a 
opustených, hlavne ak predstavujú hrozbu pre životné prostredie. Transpozíciu uvedenej smernice sú 
členské štáty povinné vykonať do 1. mája 2008. Slovenská republika preberá smernicu samostatným 
zákonom o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu.39 
 
Environmentálne záťaže v SR 
 

Environmentálna záťaž je v zmysle geologického zákona zadefinovaná ako znečistenie územia 
spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové 
prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody. Ide o široké spektrum území 
kontaminovaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou, ale 
aj nesprávnym nakladaním s odpadom. 40 

Riešenie problematiky environmentálnych záťaží sa dostalo do pozornosti najmä začiatkom 
90-tych rokov v súvislosti s ich odstraňovaním na územiach s pobytom vojsk bývalej Sovietskej 
armády. Problematika starých environmentálnych záťaží bola aj predmetom procesu veľkej 
privatizácie, kedy bola zakotvená povinnosť vyhodnocovať záväzky podniku z hľadiska životného 

                                                 
39 Environmentálne záťaže v EÚ. – [on-line] Available on - URL: http://www.minzp.sk/skody-havarie/enviromentalne-
zataze/environmentalne-zataze-eu/ 
40 Environmentálne záťaže. – [on-line] Available on - URL: https://www.enviroportal.sk/environmentalne-
temy/environmentalne-zataze 
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prostredia a v prípade zisteného znečisťovania vyčíslovať škody na životnom prostredí. Uplatňovanie 
tejto povinnosti v zmysle vtedajšieho zákona č. 92/1991 Zb. však nebolo vyhovujúco riešené a 
nevytvorilo predpoklad zistenia spoľahlivých údajov o stave životného prostredia v období zmeny 
vlastníckych vzťahov zo štátu na vlastníctvo iných osôb. Zároveň nebol zohľadnený environmentálny 
dlh pri uzatváraní zmlúv.  
 V roku 2003 pristúpilo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) k tvorbe návrhu 
zákona o environmentálnych záťažiach, súvisiacich vykonávacích predpisov a metodických postupov. 
Samostatný zákon o EZ sa však nepodarilo v tom čase prijať a čiastočne ho nahradila novela zákona č. 
569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) z r. 2009. V priebehu rokov 2006 – 2008 
vykonala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) z poverenia MŽP SR systematickú 
identifikáciu environmentálnych záťaží na Slovensku. V roku 2010 bol uznesením vlády prijatý 
strategický dokument Štátny program sanácie environmentálnych záťaží na roky 2010 – 2015. 21. 
októbra 2011 bol prijatý zákon č. 409/2011 o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej 
záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2012. Tieto 
aktivity vytvorili základ procesu riešenia environmentálnych záťaží a odstraňovania kontaminácie na 
Slovensku. Ďalšie významné kroky v procese riešenia environmentálnych záťaží sa zrealizovali 
prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, 4.4. 
Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania v programovom období 
2007 – 2013.  

V súčasnosti sa environmentálne záťaže a informácie o ich umiestnení a prípadnej rizikovosti 
evidujú v rámci Informačného systému environmentálnych záťaží (ISEZ), ktorý je súčasťou 
informačného systému verejnej správy. Informačný systém environmentálnych záťaží je dostupný na 
adrese: https://envirozataze.enviroportal.sk/. 41 ISEZ sa pravidelne aktualizuje a svojim používateľom 
poskytuje aktuálne a overené atribútové a geopriestorové údaje z databázy administratívneho zdroja. 42 
Zriaďovateľom ISEZ je MŽP SR a jeho technickým a odborným prevádzkovateľom je SAŽP.  

Vláda SR svojím uznesením č. 7 z 13. januára 2016 schválila nový strednodobý strategický 
dokument v oblasti riešenia EZ – Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021) 
(ŠPS EZ), ktorý prostredníctvom svojich 5 cieľov a k nim prislúchajúcich aktivít a programových 
opatrení vytvára rámec na riešenie problematiky EZ na území Slovenskej republiky v príslušnom 
období.  

V programovom období 2014 – 2020 sa budú aktivity v rámci prieskumu, sanácie, 
monitoringu a zlepšovania informovanosti v oblasti environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, v 
opustených priemyselných lokalitách vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou, podporovať aj 
prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). OP KŽP čerpá z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu. Problematiku environmentálnych záťaží zastrešuje v rámci OP KŽP prioritná os 
1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 
infraštruktúry, investičná priorita 4 prioritnej osi 1: 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského 
prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane 
oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na 
zníženie hluku, špecifický cieľ 1.4.2: Zabezpečiť sanáciu environmentálnych záťaží v mestskom 
prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou).  

Ďalším finančným zdrojom na podporu aktivít v oblasti EZ je Environmentálny fond, ktorý 
poskytuje finančnú podporu formou dotácie alebo úveru v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o 
Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na 
podporu environmentálnych záťaží je vyčlenená prednostne H. Oblasť prostredníctvom činnosti 
Odstraňovanie environmentálnych záťaží, prípadne aj E. Oblasť: Environmentálna výchova, 
vzdelávanie a propagácia.43 

                                                 
41 Environmentálne záťaže. – [on-line] Available on - URL: https://envirozataze.enviroportal.sk/ 
42 Informačný systém environmentálnych záťaží – [on-line] Available on - URL: https://envirozataze.enviroportal.sk/ 
43 Environmentálne záťaže. – [on-line] Available on - URL: https://www.enviroportal.sk/environmentalne-
temy/environmentalne-zataze 
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Hnedé polia ako  environmentálne záťaže na Slovensku 
 

Na Slovensku, ale aj v iných krajinách Strednej a Východnej Európy sa nachádzajú 
urbanizované územia, ktoré sa v minulosti (najmä dôsledkom prebiehajúcich spoločensko-
ekonomických zmien na začiatku 90. rokov) stali nevyužitými alebo iba čiastočne využitými - 
napríklad bývalé výrobné podniky, skladovacie priestory, poľnohospodárske družstvá. Sú to areály, 
ktoré svojim vzhľadom a fyzickým stavom zaťažujú a ohrozujú životné prostredie.  

Brownfieldy alebo ich časti môžu, ale nemusia byť aj environmentálnou záťažou. Majú rôznu 
veľkosť - od menších (jednotlivé budovy) až po veľké areály. Podľa dĺžky nevyužitia môžu byť 
objekty brownfieldov v dobrom alebo až veľmi zlom stave (až v stave ruín). 44 

Staré environmentálne záťaže môžeme definovať ako antropogénny zásah do prostredia, ktorý 
vznikol v minulosti a pretrváva dodnes, pričom zdroj znečistenia môže byť už odstránený, alebo je 
stále aktívny. 45 Environmentálne záťaže vznikali v priebehu desaťročí a ich proces odstraňovania 
nebude záležitosťou krátkodobou. V súčasnosti sa problematiky environmentálnych záťaží týka najmä 
zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach a Zákon NR SR č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave 
environmentálnych škôd o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Environmentálna záťaže sú znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré 
predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s 
výnimkou environmentálnej škody podľa §3 písm. s) zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach. 
Pravdepodobná environmentálna záťaž je stav územia, kde sa dôvodne predpokladá prítomnosť 
environmentálnej záťaže podľa §3 písm. t) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení 
neskorších predpisov. 46 
Vyhláška č. 51/2008 Z.z. ustanovuje podrobnosti o vykonávaní geologického prieskumu životného 
prostredia, ktorým sa zisťujú a overujú pravdepodobné environmentálne záťaže, environmentálne 
záťaže a znečistenie, ktoré spôsobil človek. Geologický prieskum ŽP sa uskutočňuje po etapách. 
Vyhláška definuje orientačný, podrobný a doplnkový prieskum životného prostredia a rozlišuje 
sanáciu geologického prostredia a environmentálnej záťaže. 47 

Od 27. januára 2012 vstúpil do platnosti Metodický pokyn na vypracovanie analýz rizika 
znečisteného územia č. 1/2012-7, ktorým sa ustanovujú základné princípy analýzy rizika. 48 

Pod pojmom kontaminácia sa rozumie miesto alebo priestor, na ktorom dochádza alebo v 
minulosti dochádzalo k prenikaniu znečisťujúcich látok do zložiek. Kontaminovaná lokalita sa 
odvoláva na dobre vymedzenú oblasť, kde bola kontaminácia pôdy potvrdená. Potenciálne 
kontaminované miesto je akékoľvek miesto, kde je podozrenie na kontamináciu pôdy, ale nie je 
overené a podrobné vyšetrovania sa musia vykonávať za účelom overovania, či závažné vplyvy 
existujú. 49 Pod sanáciou environmentálnej záťaže sa rozumejú také práce vykonávané v horninovom 
prostredí, podzemnej vode a pôde, ktorých cieľom je odstrániť, znížiť alebo obmedziť kontamináciu 
na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia.  Informačný 
systém environmentálnych záťaží zabezpečuje zhromažďovanie údajov a poskytovanie informácii o 
environmentálnych záťažiach, je súčasťou informačného systému verejnej správy. Štátny program 
sanácie je strategický plánovací dokument pre systematické odstraňovanie environmentálnych 
záťažiach na Slovensku, ktorý určuje rámcové úlohy na postupné znižovanie negatívnych vplyvov na 
zdravie človeka a životné prostredie.  

Problematika starých environmentálnych záťaží je zameraná prioritne na zlepšenie stavu 
ohrozených a poškodených zložiek životného prostredia v dôsledku pôsobenia ľudskej činnosti a 

                                                 
44 BREBBIA, C.A., 2010: Risk Analysis VII & Brownfields V. - WIT Press, Southampton,  924 p., ISBN 978-1-84564-472-7 
45 Environmentálne záťaže a ich výskum. - [on-line] Available on - URL: http://www.geovzdelavanie.sk/pdf/8_4.pdf 
46 Ministerstvo životného prostredia SR: Environmentálne záťaže. - [on-line] Available on - URL:  
http://www.minzp.sk/skody-havarie/enviromentalne-zataze/environmentalne-zataze 
47 FRANKOVSKÁ J. - SLANINKA I. - KORDÍK J. a kol., 2010: Atlas sanačných metód. - Bratislava: ŠGÚ Dionýza Štúra, 
ISBN 978-80-89343-39-3 
48 Slovensko a environmentálne záťaže. - [on-line] Available on - URL: http://www.enviroportal.sk/environmentalne-
temy/environmentalne-zataze/slovensko-a-ez 
49 European Environmental Agency. - [on-line] Available on - URL:   www.eea.europa.eu 



 

 73 

vytváranie podmienok pre postupné ničenie zdrojov kontaminácie pôdy, podzemnej vody, hornín a 
sanácie kontaminovaných zložiek životného prostredia. Hlavným cieľom sanácie starých 
environmentálnych záťaží je dosiahnutie vysokej kvality ľudského zdravia a jednotlivých zložiek 
životného prostredia. 

Opätovné využitie hnedých polí sa v súčasnosti na Slovensku obmedzuje iba na tie pozemky, 
ktorých hodnota je po odčítaní všetkých dodatočných nákladov spojených s projektom (napríklad za 
obnovenie poškodeného životného prostredia) a po odčítaní primeraného zisku úmernému k riziku, 
ktorú na seba berie investor, stále pozitívna. Sú to predovšetkým také lokality, ktoré sú z pohľadu 
realitného trhu atraktívne svojou výhodnou polohou v rámci sídelného útvaru, ľahkou dostupnosťou z 
nadradeného komunikačného systému, alebo sa nachádzajú v atraktívnom prírodnom prostredí blízko 
významných miest. Obnova takýchto území prebieha voľne bez regulácie na princípe trhu. Ako 
príklad by sa dala uviesť revitalizácia nábrežia Dunaja v Bratislave. 50 

Naopak hnedé polia, ktoré sa nachádzajú v regiónoch, ktoré sú negatívne poznačené 
ekonomicko-spoločenskými zmenami, zostávajú naďalej nevyužitými a opustenými. Ich fyzický stav 
nie je kontrolovaný a väčšinou problémy spojené so znečistením územia sú „objavené“ po výskyte 
vážnych primárnych, ale často až sekundárnych, vplyvov na životné prostredie. 
Významnou akciou v tejto oblasti bol odborný seminár - Revitalizácia brownfieldov a verejných 
priestranstiev prostredníctvom krajinárskych výstav a závery na ňom prijaté. 51 
 
ZÁVERY 
 
Sprievodným javom dynamického hospodárskeho rozvoja regiónov v posledných desaťročiach je 
živelné extenzívne rozrastanie veľkomestských aglomerácií a nekontrolovaná expanzia sídel. Nové 
komerčné aktivity sú často budované na zelených lúkach a takto dochádza k ďalším záberom voľnej 
krajiny. Naopak pozemky, na ktorých predtým boli umiestnené priemyselné aktivity a ktoré 
predstavujú potenciálny zdroj kontaminácie životného prostredia, sú často opustené alebo iba 
čiastočne využívané. Pôda je jedným zo základných ekonomických zdrojov. Rozloha disponibilného 
neurbanizovaného územia je v každom štáte limitovaná, preto je veľmi dôležité kontinuálne 
využívanie v minulosti urbanizovaných území. V súvislosti s udržateľným rozvojom miest sa často 
spomína potreba preferencie obnovy hnedých polí pred urbanizáciou predtým nevyužitých území 
(zelených lúk), aby sa tak zabránilo nekontrolovanému rozrastaniu miest. Z hľadiska udržateľného 
rozvoja je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k opusteniu starých ekonomicky nerentabilných 
priemyselných areálov, ktoré sú často zaťažené aj kontamináciami. Treba vytvoriť právny a finančný 
rámec na ich priebežnú obnovu. Dôležité je podporiť výskum a vývoj nových environmentálne 
vhodných technológii a manažérskych postupov na zníženie nákladov procesu obnovy. Z tohto 
dôvodu je veľmi dôležitá spolupráca verejného a súkromného sektoru. 
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