
 

  

analýza bf v jmk 
 
 
 
 
jh, rrajm 
29.2.2016 
 



analýza bf v jmk 
 

 2 

2016 

obsah 

 

i. metodika..........................................................................................................................................3 

ii. web .................................................................................................................................................3 

iii. analýza ...........................................................................................................................................4 

a. původní využití ............................................................................................................................5 

b. předpokládané využití .................................................................................................................5 

c. územní struktura .........................................................................................................................7 

d. rozloha ........................................................................................................................................9 

e. velikost obce ............................................................................................................................. 10 

f. vlastnická struktura .................................................................................................................... 11 

g. aktuální využití .......................................................................................................................... 12 

h. ekologické zátěže ...................................................................................................................... 13 

i. bariéry regenerace ..................................................................................................................... 13 

j. využití finančních prostředků pro regeneraci BF v letech 2007-2014 ........................................... 15 

iv. summary ...................................................................................................................................... 16 

 

seznam grafů 

 

obr 1: BF v obcích JMK ........................................................................................................................4 

obr 2: struktura BF podle původního využití – počet lokalit/plocha BF.................................................5 

obr 3: struktura BF podle předpokládaného využití – počet lokalit/plocha BF ......................................6 

obr 4: územní struktura BF – počet lokalit/ plocha BF v ha ..................................................................8 

obr 5: územní struktura BF – podíl BF na celkové rozloze ORP/ podíl BF na zastavěné ploše ORP ........9 

obr 6: struktura BF podle rozlohy - počet lokalit/plocha BF ............................................................... 10 

obr 7: struktura BF podle velikostní kategorie obce - počet lokalit/plocha BF .................................... 10 

obr 8: struktura BF podle převažujícího vlastnictví - počet lokalit/plocha BF ...................................... 11 

obr 9: struktura BF podle stávajícího využití – počet lokalit/plocha BF ............................................... 12 

obr 10: struktura BF podle existence ekologické zátěže – počet lokalit/plocha BF ............................. 13 

obr 11: bariéry regenerace BF – počet lokalit/plocha BF .................................................................... 14 

obr 12: využití finančních prostředků pro regeneraci BF v letech 2007-2014 – mil. Kč/počet lokalit ... 15 

 

 

 

 

  



analýza bf v jmk 
 

 3 

2016 

i. metodika 

 

Analytický rozbor evidovaných nevyužívaných areálů a objektů byl proveden k 29. 2. 2016 jako 

součást plnění Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platby za jeho výkon mezi JMK a 

RRAJM. Evidence patří mezi dílčí kroky procesu podpory regenerace BF. 

 

Metodika evidence BF (aktualizace) je nastavena s ohledem na charakter území a je provázána s 

rešerší dostupných datových zdrojů. Na území JMK bylo v minulosti provedeno několik šetření, ze 

kterých je bylo možné vycházet: 

 

- Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields (3 fáze 2005-2007), zadavatel: CzechInvest, 

zpracovatel: Saura, s.r.o., celoplošný sběr dat na národní úrovni; 

- Vymezení lokalit brownfields v zastavěném území města Brna (2007, aktualizace 2009, 2013), 

zadavatel: Magistrát města Brna, zpracovatel: Kovoprojekta Brno, a. s.; 

- Územně analytické podklady1 (2008, aktualizace každé 2 roky), zadavatel: MMR dle zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovatel: ORP JMK; 

- Evidence brownfields ve vlastnictví veřejných subjektů, rok zpracování: 2008, zadavatel: Centrum 

regionálního rozvoje ČR, zpracovatel: RRAJM; 

 - Evidence brownfieldů v Jihomoravském kraji, rok zpracování: 2010 (aktualizace 2012, 2014), 

zadavatel: Jihomoravský kraj, zpracovatel: RRAJM 

 

Evidence těží z výše uvedených stávajících datových zdrojů, a mohou sloužit jako metodické vodítko, 

nebo jako informace o stavu problémových lokalit v čase. Tato mapování jsou tak při absenci 

jednotné metodiky sběru dat o BF v JMK i v ČR vhodnými zdroji pro zpracování analýzy BF v JMK. 

Aktualizace současného stavu proběhne v průběhu 2. pololetí roku 2016. 

 

Výstupem evidencí se stala jednak databáze BF zveřejněná coby informace potenciálním investorům 

na webovém portálu www.brownfieldy-jmk.cz a jednak její analytické zpracování (viz kap. iii). To 

může být využito při definování problémových oblastí Jihomoravského kraje včetně návrhů jejich 

řešení v rámci regionálních a národních akčních plánů a koncepčních dokumentů. Veškeré evidenční 

mapovací a analytické práce prováděla RRAJM.  

 

ii. web 

 

Vznik webového portálu "Brownfieldy – nevyužívané areály a objekty Jihomoravského kraje" je 

výstupem evidence a jeho hlavním cílem je vhodnou formou je strukturovaně a srozumitelně 

prezentovat evidované lokality.  

 

                                                             
1 Na úrovni obcí s rozšířenou působností (ORP) k 31. 12. 2008 (poslední aktualizace k 31. 12. 2014) byly zpracovány Územně 
analytické podklady (ÚAP), kde je sledováno celkem 119 jevů. Pro potřeby evidence BF na úrovni obcí jsou v JMK 
nejdůležitější jevy: č. 4. plochy k obnově a opětovnému využití – brownfieldy, č. 2. plochy výroby, č. 3. plochy občanské 
vybavenosti, č. 64. staré zátěže a kontaminované plochy, č. 117. zastavitelná plocha.   

http://www.brownfieldy.cz/
http://gis.brno.cz/flex/flexviewer/index.php?project=gismb_brownfields_public
http://portal.uur.cz/nastroje-uzemniho-planovani-v-ceske-republice/upd-a-upp-obci.asp
http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihomoravsky-kraj/regionalni-informace/brownfields/
http://www.brownfieldy-jmk.cz/
http://www.brownfieldy-jmk.cz/
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Zmapováním a popisem všech areálů a objektů, pro které majitelé (případně zástupci obcí) neměli 

žádné využití, nebo byly využity jen částečně, vznikl potřebný soubor dat. Takto připravená databáze 

pak mohla být prostřednictvím přehledného internetového rozhraní prezentována jako nabídka 

vhodných nemovitostí pro realizaci podnikatelského záměru potenciálním zájemcům a investorům. 

Obcím Jihomoravského kraje rovněž slouží jako informační zdroj o rozložení brownfieldů v jejich 

katastrálním území. Web byl spuštěn v srpnu 2011 na www.brownfieldy-jmk.cz a je pravidelně 

doplňován a aktualizován, mimo jiné informacemi o dostupných dotačních titulech, tiskovými 

zprávami a příklady regenerace BF z regionální ch médií.  

 

iii. analýza 

 

K 31. 12. 2015 bylo v databázi nevyužívaných areálů a objektů spravované RRAJM evidováno 381 BF. 

Lokality se nachází v katastrálním území 245 obcí, což představuje 36 % všech obcí JMK. Do evidence 

nejsou zahrnuty lokality z k. ú. Brna a jeho městských částí2. Evidence MMB je tvořena na základě 

odlišné metodiky a struktura lokalit je dosti odlišná (odráží industriální historii města a jeho postavení 

významného regionálního centra), takže by zásadním způsobem ovlivnila celkové výsledky analýzy. 

Data za Brno jsou použita pouze při zkoumání územní struktury BF. Souhrnná rozloha evidovaných 

mimobrněnských BF činila ve sledovaném období 969 ha. 

 

obr 1: BF v obcích JMK  

 

                                                             
2 Magistrát města Brna provedl v roce 2014 aktualizaci vlastní databáze brownfieldů z roku 2007. Nyní obsahuje 
informace o 128 lokalitách o celkové rozloze 378 ha – více na 
http://gis.brno.cz/flex/flexviewer/index.php?project=gismb_brownfields_public 
   

http://www.brownfieldy-jmk.cz/
http://gis.brno.cz/flex/flexviewer/index.php?project=gismb_brownfields_public
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a. původní využití 

 

Ačkoli v minulosti byly brownfieldy spojovány především s bývalými výrobními areály, evidence v JMK 

dlouhodobě ukazují, že na jihovýchodě ČR je situace poněkud odlišná. S převahou je nejvíce 

nevyužívaných lokalit po bývalých zemědělských družstvech (50 %). Zchátralé průmyslové areály tvoří 

přibližně čtvrtinu celkového počtu evidovaných lokalit a třetí nejpočetnější skupinou jsou BF po 

občanské vybavenosti (školy, kulturní střediska, památky - 14 %). Co do plošné výměry pak 

průmyslové i zemědělské BF zaujímají dokonce více než 84 % (přes 800 ha), významný podíl (12 %) 

tvoří armádní areály, které mají největší průměrnou rozlohou (5,7 ha). BF po občanské vybavenosti 

(častěji samostatné objekty než areály) jsou plošně průměrně nejmenší (0,7 ha), a spolu s objekty po 

bydlení tak zaujímají i nejmenší podíl na celkové ploše BF (cca 3 %).  

 

obr 2: struktura BF podle původního využití – počet lokalit/plocha BF 

 

 
 

původní využití počet ha Ø  

zemědělství 190 510,5 2,69 

průmysl 94 297,8 3,17 

občanská vybavenost 53 31,0 0,58 

bydlení 19 3,4 0,18 

armáda 20 113,9 5,70 

ostatní 5 12,1 2,42 

celkem 381 968,6 2,54 

 

b. předpokládané využití  

 

Předpokládané využití BF je definováno přímo na základě zjištění od majitelů nebo při absenci 

záměru z charakteru předchozího využití, případně z platné územně plánovací dokumentace. 

Zamýšlené budoucí využití BF na rozdíl od jejich jednostranné původní funkce má velmi často 

polyfunkční charakter. Různorodost objektů bývalých průmyslových, zemědělských a armádních 
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areálů nabízí zejména kombinace služeb - drobné výroby - občanské vybavenosti nebo služeb – 

bydlení nebo funkcí výrobních – zemědělských. 

 

Ve většině případů lze odtušit, jaké směry využití budou převládat, a v souhrnné podobě se u 37 % 

lokalit jeví jako ideální smíšené podnikatelské aktivity (dílny, sklady, služby). U 13 % lokalit převládá 

předpokládané využití pro potřeby bydlení nebo občanské vybavenosti (zázemí pro kulturně-

společenské aktivity, sport, sociální zařízení, funkce samosprávy).  Pouze 12 % lokalit má v případě 

regenerace čistě výrobní (průmyslové) předpoklady (24 % v plošném vyjádření). BF s převažujícím 

budoucím využitím pro potřeby cestovního ruchu tvoří přibližně 8 % a statisticky významný je i podíl 

lokalit s využitím pro potřeby veřejné zeleně (4 % - areály často po demolici objektů, za hranicí 

zastavěného území obce). 

 

Jen zhruba čtvrtina ze 190 původně zemědělských areálů a objektů je po regeneraci opět 

koncipována pro hospodářské potřeby. S profesionalizací armády došlo ke snížení jejích prostorových 

nároků (přístrojové zázemí, ubytovací kapacity, výcvikové prostory, sklady), pro tyto účely nebude 

využita ani jediná ze současných lokalit.  

 

obr 3: struktura BF podle předpokládaného využití – počet lokalit/plocha BF 

 

  
 

předpokládané využití počet ha Ø 

smíšené (podnikání, služby) 141 377,8 2,68 

bydlení 51 79,0 1,55 

zemědělství 50 155,9 3,12 

občanská vybavenost 49 39,0 0,80 

výroba 46 236,9 5,15 

cestovní ruch 30 58,0 1,93 

zeleň 14 21,9 1,57 

celkem 381 968,6 2,54 
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c. územní struktura 

 

Z hlediska územní struktury je rozložení BF v JMK sledováno na úrovni obcí s rozšířenou působností 

(ORP). To umožňuje podrobit území dalším rozborům, např. zjistit podíl ploch BF na celkovém 

katastru území nebo podíl ploch BF na zastavěném území. Tyto ukazatele jsou často mnohem 

objektivnější při charakterizaci rozsahu problematiky v regionu.    

 

Pokud do regionálních statistik zahrneme i nevyužívané areály a objekty z Brna, bylo by největší 

moravské město se 128 BF nejpostiženější částí regionu, a to pokud jde i o plošnou výměru lokalit 

(378 ha). BF tak na území města Brna zaujímají 1,64 % celkové plochy výměry katastru (4,50 % plochy 

BF na zastavěném území), což je výrazně více ve srovnání s ostatními ORP JMK, kde se tyto hodnoty 

pohybují pouze od 0,04 % (Moravský Krumlov) do 0,29 % (Bučovice), respektive od 0,48 % do 3,19 % 

(pokud jde o plochu BF na zastavěném území).  

 

Kromě Brna byl největší počet nevyužívaných areálů a objektů evidován v ORP Znojmo (92), což je 

dáno značnou rozlohou ORP (17 % rozlohy JMK) a také faktem, že zde byly v hojné míře rozvíjeny 

areály JZD, jenž se zchátralé vyskytují na území ORP nejčastěji (40). Podíl BF na zastavěných plochách 

území je zde však pouze na průměru JMK (1,76 %), zatímco např. v ORP Bučovice je to téměř 

dvojnásobek (3,19 %). Důvodem je relativně nízký podíl zastavěných ploch s vyšším počtem plošně 

rozsáhlejších nevyužívaných areálů (zejména zemědělských). 
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 obr 4: územní struktura BF – počet lokalit/ plocha BF v ha   
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obr 5: územní struktura BF – podíl BF na celkové rozloze ORP/ podíl BF na zastavěné ploše ORP 

  

 
 

d. rozloha 

 

Specifika jihomoravských BF odráží i jejich velikostní struktura. Četný výskyt nevyužívaných 

zemědělských areálů naznačuje konstatování spíše středních hodnot rozlohy BF. V celostátním 

srovnání patří zcela určitě k těm méně rozsáhlým. Několikasethektarové areály se v regionu 

nevyskytují vůbec (na rozdíl od Moravskoslezského, Jihočeského nebo Ústeckého kraje) a areály o 

rozloze větší než 10 ha jsou zastoupeny pouze necelými 4 procenty z celkového počtu (vůbec 

největším je areál Železáren Veselí s 45 ha). Téměř 40 % lokalit tvoří BF s rozlohou od 1 do 5 ha, 

přibližně desetinu evidovaných brownfieldů tvoří samostatné objekty (do 0,1 ha).  
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obr 6: struktura BF podle rozlohy - počet lokalit/plocha BF 

 

   
 

e. velikost obce 

 

Zajímavým ukazatelem je i rozložení BF podle velikostní kategorie obcí, na jejichž katastru se nachází. 

Při opomenutí Brna je výskyt nevyužívaných areálů a objektů v Jihomoravském kraji nejčastěji vázán 

na obce do 2000 obyvatel, ve kterých jsou koncentrovány přibližně dvě třetiny všech lokalit (více než 

polovina BF v obcích do 1000 obyv.). Tento fakt je opět dán jednak charakterem sídelní struktury 

Jihomoravského kraje (velké množství menších obcí) a také původním využitím dnes chátrajících 

lokalit, které mají v JMK v polovině případů zemědělský charakter. Za "hranicí venkova" se pak zhruba 

pětina všech lokalit nachází v obcích s 2001-5000 obyvateli a pouze každý čtrnáctý nevyužívaný areál 

se nalézá v městech nad 10000 obyvatel.  

 

obr 7: struktura BF podle velikostní kategorie obce - počet lokalit/plocha BF 
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velikost obce  počet ha Ø 

do 500 obyv. 119 209,8 1,76 

501-1000 82 189,4 2,31 

1001-2000 57 129,4 2,27 

2001-5000 73 198,9 2,72 

5001-10000 23 106,8 4,65 

10001-20000 6 52,6 8,77 

20001-50000 21 81,7 3,89 

celkem 

 

381 

 

968,6 

 

2,54 

  

f. vlastnická struktura  

 

Rozložení BF na základě převažujícího vlastnictví v Jihomoravském kraji, na rozdíl od struktury 

původního využití nebo velikostní struktury, poměrně věrně odráží celorepublikové relativní hodnoty. 

Majetková struktura evidovaných lokalit není vždy zcela jednoduchá, komplikované vlastnictví je 

jednou z hlavních bariér regenerace BF. Zřídkakdy je vlastníkem pouze jediný subjekt a majetkové 

podíly bývají často dosti atomizovány. Proto se pro potřeby analýzy u kombinovaných majetkových 

vztahů zjišťuje převažující typ vlastnictví (ne nutně nadpoloviční). Lokalit v obecním vlastnictví bylo 

dle evidence zjištěno pouze 15 %, nejčastěji se jedná o BF po armádní činnosti nebo občanské 

vybavenosti. Státem nebo státními institucemi vlastněných BF je pouhých 8 %, zejména se jedná o 

správu svěřenou Pozemkovému fondu, ÚZSVM či spol. Lesy ČR. Téměř tři čtvrtiny nevyužívaných 

areálů a objektů jsou lokality v převažujícím soukromém vlastnictví (akciová společnost, společnost s 

ručením omezeným, fyzická osoba), družstevních jsou pouze necelá 2 procenta. Co do plošné výměry 

tvoří BF ve vlastnictví privátních subjektů dokonce 80 % celkové rozlohy evidovaných lokalit.  

 

obr 8: struktura BF podle převažujícího vlastnictví - počet lokalit/plocha BF 
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převažující vlastnictví počet ha Ø 

fyzické osoby 152 282,1 1,86 

s.r.o., a.s. 129 491,4 3,81 

obec 56 109,5 1,96 

stát 29 55,3 1,91 

družstvo 7 23,1 3,30 

ostatní 8 7,2 0,90 

celkem 381 968,6 2,54 

 

g. aktuální využití 

 

Řada lokalit je alespoň zčásti určitým způsobem využívána, byť často nevhodně nebo časově 

omezeně. Univerzální definice brownfieldu toto vysloveně nevylučuje, naopak zahrnuje i lokality 

podvyužité nebo nedostatečně využívané. Aby nedocházelo k úplné devastaci BF, je účelné provádět 

jejich průběžnou údržbu (drobné opravy, likvidace zeleně), a pokud to podmínky dovolují, tak i zajistit 

alespoň částečné uplatnění stávajících prostor (kombinace vlastních činností, pronájmu), což vede k 

celkovému oživení fungování lokality. Podobná dočasná řešení by však měla být jen přípravnou fází 

na realizaci dlouhodobějších komplexních záměrů majitele o využití lokality. Pro potřeby analýzy pak 

lze BF rozdělit dle aktuálního využití do tří kategorií - stávající způsob a míra využití lokality mohou 

poukazovat na budoucí náročnost její regenerace. Areály částečně využívané, kde je dosud 

provozována ekonomická činnost, ale většina areálu je nevyužita (využití přibližně do 50 % rozlohy) – 

těch je zhruba třetina, plošnou výměrou dokonce 47 %. Dále BF téměř nevyužívané (s využití do 10 % 

plochy), na kterých je prováděna údržba a mohou zde vznikat zázemí pro realizaci vlastního záměru 

nebo budoucí ekonomické aktivity – takových je evidováno 28 %. A chátrající nevyužívané areály (0 % 

využití) s minimální účastí (zájmem) majitele na regeneraci, nebo také dlouhodobě nevyužívané BF, 

které jsou určeny k nabídce, avšak jejich konkurenceschopnost na realitním trhu je nízká - tvořící 

přibližně 40 % všech evidovaných lokalit. 

 

obr 9: struktura BF podle stávajícího využití – počet lokalit/plocha BF 
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h. ekologické zátěže 

 

Ekologické zátěže jsou vázány zejména na lokality s výraznou hospodářskou minulostí. Nejčastěji jsou 

spojovány se zpracovatelským průmyslem a těžebním odvětvím, jejichž provozy způsobily nejrůznější 

kontaminace zemin a podzemních vod. V JMK se nacházely velké průmyslové areály ve všech 

okresních městech včetně Brna, kde proběhly sanace zhruba dvou desítek ekologických zátěží. 

Obecně však kontaminace z důvodu charakteru průmyslové činnosti spíše nejsou zásadním 

problémem nevyužívaných areálů a objektů jižní Moravy. Přestože u většiny BF dosud neproběhly 

průzkumné práce (vrty, analýzy vzorků vody, zemin), je možné na základě předchozího využití BF 

odvodit, zda je nebo není možné ekologickou zátěž předpokládat. Výsledky navíc mohou ověřovány v 

Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM), který provozuje Ministerstvo životního prostředí.  

Pouze u 4 % evidovaných lokalit JMK tak byla evidována ekologická zátěž, u dalších 14 % ji lze 

předpokládat. Kromě výše uvedených průmyslových areálů sem patří také bývalá zemědělská 

družstva (zejména po živočišné produkci) a bývalé vojenské areály.  Zbylé BF jsou bez kontaminace. 

 

obr 10: struktura BF podle existence ekologické zátěže – počet lokalit/plocha BF 

 

      
 

i. bariéry regenerace  

 

Důvodů, kvůli kterým nevyužívané areály a objekty nemají smysluplné využití, je celá řada. Ke každé 

evidované lokalitě jsou proto u vlastníků zjišťovány bariéry regenerace, kterých může být hned 

několik, a mohou se vzájemně kombinovat. Problémem BF obecně je jejich nízká atraktivita na 

realitním trhu, díky zvýšenému výskytu problémů v lokalitách obtížně konkurují nezastavěným 

podnikatelským plochám. Tam, kde majitelé nemají vlastní záměr a BF slouží jako předmět nabídky, 

stává se nízká poptávka jednou z častých bariér regenerace (zhruba 30 % evidovaných BF). Čekání na 

finanční zapojení (odkup, pronájem) vhodného investora může trvat i několik let a očekávané 

zhodnocení BF se snižuje o nezbytné povozní výdaje (údržba, platba daně z nemovitosti).  V nabídce 

obstojí zejména ty s vhodnou lokací v blízkosti většího města s dopravním napojením na kapacitní 

komunikaci a inženýrské sítě. Ani to však nestačí, pokud nejsou v lokalitě vyjasněné majetkové 

vztahy. Lokality zatížené břemeny kolektivizace (JZD, fabriky národních podniků), které po desítkách 
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let své existence ztratily z důvodu nízké konkurenceschopnosti odvětví svůj původní účel využití, nyní 

pro nadbytečnost chátrají a zanikají. Pozemky pod takto vystavěnými areály po restitucích mohou mít 

desítky vlastníků, kteří často mívají velmi rozdílné názory na využití, jsou-li vůbec k nalezení. 

Průtahům při sjednávání konsenzu, ale také např. zdlouhavým exekucím, konkurzům a 

nedokončeným privatizacím čelí asi 17 % všech evidovaných lokalit.  

 

Ne všichni majitelé mají jasnou představu, jak s areálem naložit, ne všichni jsou dostatečně aktivní či, 

co se složitosti postupu regenerace týče, náležitě erudovaní. Ne všichni majitelé BF jsou fyzicky 

dohledatelní. Vůbec žádný nebo nejasný záměr byl jako bariéra regenerace identifikován u více jak 

pětiny evidovaných lokalit. Nejčastější objektivní příčinou současného stavu BF je však beze sporu 

nedostatek finančních prostředků. Z evidence BF se potvrdil předpokládaný fakt, že nepřekonatelnou 

bariérou regenerace jsou právě vstupní náklady spojené s přestavbou areálu. Absence nebo obtížná 

dosažitelnost veřejných (evropských, národních, regionálních), ale i soukromých (investice, 

development, úvěry, sponzoring) zdrojů jsou hlavním problémem zhruba dvou třetin evidovaných BF.  

 

Mezi další identifikované překážky regenerace BF patří dopravní odlehlost areálů, nesoulad záměru s 

územně-plánovací dokumentací, administrativní bariéry a ekologické zátěže, které jsou mnohem 

významnějším problémem např. v Moravskoslezském kraji.  

 

obr 11: bariéry regenerace BF – počet lokalit/plocha BF 
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j. využití finančních prostředků pro regeneraci BF v letech 2007-2014  

 

Pro programové období 2007 - 2013 bylo v evropských i národních dotačních titulech vyčleněno 

několik opatření, kterými mohly být financovány regenerace nevyužívaných areálů a objektů. V JMK 

se dařilo efektivně využívat zejména prostředky ERDF a EAFRD prostřednictvím 4 tematických 

programů (OPPI, PRV, OPŽP, IOP) a 1 regionálního (ROP JV). Z národních dotačních titulů bylo pro 

potřeby regenerace BF využíváno programu MMR (Podpora úprav bývalých vojenských areálů k 

obecnímu využití). Celkem bylo podpořeno 240 projektů za téměř 2,6 mld. Kč. Největší podíl 

finančních prostředků směřoval na regenerace ploch bývalých průmyslových areálů (63 %), což je 

dáno také nastavením dotačních titulů, ze kterých bylo možné nejštědřeji podpořit právě projekty 

regenerace BF s výrobním zaměřením (54 %). Podíl dotací směřujících do realizace zemědělských 

aktivit na nevyužívaných areálech je naproti tomu pouze několikaprocentní. 

 

obr 12: využití finančních prostředků pro regeneraci BF v letech 2007-2014 – mil. Kč/počet lokalit 

 

  
 

 

zamýšlené využití počet mil. Kč 

průmysl 109 1 401,6 

občanská vybavenost 35 472,4 

cestovní ruch 45 436,4 

obchod, služby, technická infrastruktura 24 115,7 

strategické služby 9 108,6 

zemědělství 18 43,7 

celkem 240 2 578,3 
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iv. summary 

 

Evidence lokalit včetně analytického rozboru je důležitým vstupním předpokladem regenerace BF, ale 

bez následného přiřazení ke konkrétním záměrům např. formou další selekce, má pro reálná řešení 

jen omezený význam. Problematice chybí obecně koncepční rámec (legislativní, institucionální, 

finanční), který by odrážel potřeby regionální (národní) struktury BF a který by byl důsledně 

uplatňován na všech hierarchických úrovních státní správy a územních samospráv. K tomu může být 

užitečný tento analytický rozbor, na něj lze odkazovat při formulaci vhodných podpůrných nástrojů.   

V JMK se již částečně podařilo iniciovat jednání, která vedla ke schválení strategických materiálů 

definujících opatření k podpoře regenerace brownfieldů (Program rozvoje JMK 2014-20). Souhrnná 

informace o stavu problematiky BF v JMK je užitečná i jako dílčí podklad pro národní koncepční 

dokumenty, konkrétně se jedná o aktualizaci národní strategie regenerace BF, jejíž vznik za přispění 

RRAJM iniciovala Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Agentura má zajištěnou 

podporu a součinnost z úrovně ministerstev (MPO, MMR) a zároveň i finanční prostředky. V lednu 

2016 byl tento střednědobý strategický dokument představen CzechInvestem a MPO jako Národní 

strategie regenerací brownfieldů 2015-2020. Jeho implementace bude zahájena v průběhu roku 

2016. 

 


