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Úvod

Podpora regenerace brownfieldů je dlouhodobě jedním 
ze zásadních témat v činnosti Regionální rozvojové 
agentury jižní Moravy (RRAJM). Ve spolupráci 
s Jihomoravským krajem postupně rozvíjíme portfolio 
koncepčních aktivit založených na osvětové a publikační 
činnosti, poradenství a řešení konkrétních projektů 
regenerace. V současnosti se tak uchopením této 
problematiky řadí Jihomoravský kraj mezi přední regiony 
v rámci celé České republiky.

RRAJM přirozeně vstupuje do partnerství s mnoha dalšími 
subjekty. Zejména jsou to zástupci municipalit, kteří 
disponují odpovídající znalostí místního prostředí a jako 
majitelé nevyužívaných nemovitostí mají nezastupitelnou 
roli při sběru informací v evidenční fázi. Klíčovými 
partnery jsou rovněž podnikatelské subjekty, pro které 
RRAJM připravuje nabídky vhodných brownfieldů 
k realizaci jejich investičních záměrů, případně je pomáhá 
zorientovat v nabídce dostupných finančních prostředků. 
Na regionální úrovni je rovněž důležitá spolupráce 
s hospodářskými komorami a také státními institucemi, 
mezi kterými se podpoře regenerací nejaktivněji věnuje 
agentura CzechInvest. Do procesu se stále častěji zapojují 
univerzity či výzkumné instituce, od prostého sběru dat 
přes účast v mezinárodních projektech a formulace metodik 
regenerace až po akreditace nových studijních oborů.

Díky spolupráci s těmito partnery je možné lépe formulovat 
podmínky organizace podpory regenerace a možnosti 
účasti veřejné správy, a brownfieldy se stávají jednou 
z rozvojových priorit regionu. Těmto institucím je také 
určena tato publikace.

Vladimír Gašpar, ředitel RRAJM
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Shrnutí 
problematiky 
v Jihomoravském 
kraji a v ČR

V České republice byl vznik brownfieldů spojen zejména 
s postupným zánikem podniků národního hospodářství, 
jejichž areály v důsledku strukturálních změn ztratily 
svou původní funkci a využití. Postupně je od ryze 
průmyslového chápání termín brownfield vztahován 
také na lokality zemědělské, v urbanizovaném území 
též těžební, armádní, administrativní či obytné.

S procesním a institucionálním rozvojem v oblasti 
regenerace brownfieldů se v rámci územního rozvoje 
vytvořily vhodné modely k využití. Zejména v anglosaském 
světě je k dispozici řada úspěšných realizací, které mohou 
sloužit jako užitečné zdroje inspirace i ponaučení a mohou 
být uplatněny v prostředí České republiky. Stejně tak 
jako zkušenosti s tvorbou koncepčních a strategických 
dokumentů, jejichž účelem by měla být koordinovaná 
podpora regenerace brownfieldů ze strany státní a veřejné 
správy a nalezení nových ekonomických nebo veřejně 
prospěšných využití pro opuštěné a nedostatečně využívané 
nemovitosti v našich městech a obcích. Systémové 
uchopení problematiky zahájil v roce 2000 CzechInvest, 
a to formou zpracování strategie regenerací, která byla 
následována vyhledávací studií pro lokalizaci brownfieldů. 
V současnosti je Česká republika a její politika regenerací 
silně zaměřená na čerpání dotačních prostředků, které jsou 
nejčastěji využívány pro realizace nejlépe připravených 
lokalit s vysokým rozvojovým potenciálem a minimálními 
bariérami obnovy.

V Jihomoravském kraji se aktivitám v podpoře 
regenerace brownfieldů dlouhodobě věnuje Regionální 
rozvojová agentura jižní Moravy (RRAJM), v jejíž 
nabídce jsou služby z oblasti konzultace problematiky 
a konkrétních projektů, publikační a propagační činnost, 
spolupráce na koncepčních dokumentech a partnerství 
v mezinárodních projektech. Důležitým předpokladem 

pro posouzení stavu problematiky v území je i plošná 
evidence lokalit, která je v Jihomoravském kraji spolu 
s následným analytickým rozborem a propojením 
do konkrétních záměrů rozvojových strategií rovněž 
zpracována RRAJM. Jihomoravský kraj tak patří díky 
svému aktivnímu přístupu k důležitým hráčům v podpoře 
regenerace brownfieldů, přestože institucionální zajištění 
problematiky je na národní i regionální úrovni obecně slabší 
stránkou dosavadních koncepcí.

Aktivity RRAJM vychází z programových dokumentů 
Jihomoravského kraje, ale náměty čerpá i z Národní 
strategie regenerace brownfieldů, jejíž aktualizovaná verze 
je v procesu schvalování vládou České republiky. Dle tohoto 
dokumentu je ve střednědobém horizontu možné očekávat 
další zvyšování zájmu investorů o podnikatelské výrobní 
a skladovací plochy. Ve větších městech pak díky oživení 
rezidenčního trhu i zájem o lokality vhodné pro výstavbu 
bytů. Z hlediska vývoje evropských urbánních politik 
budou posilovány cíle udržitelného rozvoje zahrnující 
omezení rozrůstání sídel do krajiny, upřednostňování 
regenerace brownfieldů na úkor výstavby na zelené louce. 
Do popředí se častěji budou dostávat i témata o postupně 
profilující se roli místních samospráv a zapojování veřejnosti 
do rozhodovacích procesů regenerace.

V České republice 
dosud neexistuje 
zastřešující instituce, 
která by celoplošně 
koordinovala řízení 
procesu regenerace 
brownfieldů, zajišťovala 
systematickou 
implementaci národní 
strategie a komplexně 
se věnovala podpoře 
na regionální a místní 
úrovni.
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Integrace brownfieldů

do rozvojových plánů

a koncepcí

Obecně bývá brownfieldům ve strategických a koncepčních 
dokumentech věnována pozornost spíše okrajově jako 
jevu, který tematicky balancuje na rozhraní problematiky 
ekologické, urbanistické, sociálně-geografické nebo 
legislativní. Některé dokumenty však řešení brownfieldů 
zasazují přímo do systému opatření zaměřených nejčastěji 
na nápravu negativně vnímané pozůstalosti po lidské 
činnosti. Řada koncepcí pak poukazuje na nutnost realizace 
brownfieldů díky jejich nevhodnému funkčnímu využití 
v městském a venkovském prostoru či v souvislosti s jejich 
vlivem na kvalitu životního prostředí. Multidisciplinární 
charakter brownfieldů vyvolává mnoho úhlů pohledu a při 
formulaci teoretických rámců vyžaduje koordinovaný 
přístup založený na dobré meziresortní (horizontální) 
i hierarchické (vertikální) spolupráci. Níže proto uvádíme 
příklady národních a regionálních koncepcí a podpůrných 
programů (se zaměřením na Jihomoravský kraj) s odkazem 
na jejich zpracovatele a gestory.

Národní koncepce

 – Česká strategie regenerace brownfields, Parsons Brinckerhoff, 
MF ČR, 2004

 – Národní strategie regenerace brownfieldů, 
CzechInvest 2008, 2016

 – Zásady urbánní politiky ČR, MMR ČR 2010, 2017
 – Politika územního rozvoje ČR, MMR ČR 2014
 – Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, MŽP ČR 2010
 – Státní politika životního prostředí ČR 2012–2020, 
MŽP ČR 2016

 – Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020, 
MMR ČR 2013

 – Strategie podpory využití potenciálu kulturního dědictví, 
MK ČR 2013

 – Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020, 
MMR ČR 2014

Regionální koncepce

 – Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020, 
Jihomoravský kraj 2012

 – Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018–2021, 
Jihomoravský kraj 2017

 – Programové prohlášení Rady JMK pro období 2016–2020, 
Jihomoravský kraj 2017

 – Strategie pro Brno, SMB 2007
 – Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti, 
SMB 2016

Programové dokumenty

 – Operační program Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost 2014–2020, MPO ČR

 – Integrovaný regionální operační program 2014–2020, 
MMR ČR

 – Operační program Životní prostředí 2014–2020, MŽP ČR
 – Program pro podporu podnikatelských nemovitostí 
a infrastruktury, MPO ČR

 – Program rozvoje venkova 2014–2020, MZE ČR
 – Program podpory regenerace a podnikatelského 
využití brownfields, MPO ČR

Evidence nevyužívaných

areálů a objektů

v Jihomoravském kraji

Metodika evidence brownfieldů a následné aktualizace 
je nastavena s ohledem na charakter území a je provázána 
s rešerší dostupných datových zdrojů. Na území 
Jihomoravského kraje bylo v minulosti provedeno několik 
šetření, ze kterých je možné vycházet (tabulka na straně 5).

Evidence těží ze 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 brownfieldech 
v Jihomoravském kraji i v České republice vhodnými zdroji 
pro další analytické zpracování.

Poslední aktualizace proběhla v průběhu druhého pololetí 
roku 2016. Předmětem zájmu byly bývalé průmyslové, 
zemědělské, armádní, dopravní, rezidenční areály či objekty 
po občanské vybavenosti, které nemají žádné využití nebo 
jsou využity jen částečně, chátrají a mohou vykazovat 
ekologickou zátěž. Nejprve bylo osloveno ke spolupráci 
na evidenci 672 obcí Jihomoravského kraje (mimo Brna), 
přičemž v první fázi reagovalo 25 % obcí a celkem byla 
obdržena zpětná vazba od 47 % obcí. V průběhu roku 2017 
byla do databáze zapracována data z Územně analytických 
podkladů jednotlivých obcí s rozšířenou působností 
Jihomorvského kraje.
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1   Na úrovni obcí s rozšířenou 
působností (ORP) k 31. 12. 2008 
(poslední aktualizace 
k 31. 12. 2016) 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.

Dokument Typ Zadavatel Zpracovatel Rok

Studie Brownfields 
v Brně

návrh realizace 
4 lokalit na území 
města Brna

MMB DHV CR, s.r.o. 2003

Vyhledávací studie 
pro lokalizaci 
brownfields

celoplošný sběr dat 
na národní úrovni

CzechInvest Saura, s.r.o. (v JMK) 2005–2007

Vymezení lokalit 
brownfields 
v zastavěném 
území města Brna

sběr dat na území 
města Brna

MMB Kovoprojekta Brno, a.s. 2007–2015

Územně analytické 
podklady 1

dle zákona 
č. 183/2006 Sb.,

MMR ČR ORP JMK 2008–2016

Evidence 
brownfields 
ve vlastnictví 
veřejných subjektů

evidence lokalit 
ve vlastnictví obcí, 
krajů a státu

Centrum regionálního 
rozvoje ČR

RRAJM 2010–2016

Evidence 
brownfieldů 
v Jihomoravském 
kraji

evidence 
mimobrněnských 
lokalit

Jihomoravský kraj RRAJM 2010–2016

Výstupem evidencí se stala jednak databáze 
brownfieldů zveřejněná coby nabídka nemovitostí 
potenciálním investorům na webovém portálu 
www.brownfieldy-jmk.cz a jednak její analytické 
zpracování. To může být využito při definování 
problémových oblastí Jihomoravského kraje včetně 
návrhů jejich řešení v rámci regionálních a národních 
akčních plánů a koncepčních dokumentů. Web je navíc 
koncipován jako informační zdroj o rozložení brownfieldů 
v území obcím Jihomoravského kraje. Webové stránky 
jsou pravidelně doplňovány a aktualizovány, mimo jiné 
informacemi o dostupných dotačních titulech, tiskovými 
zprávami a příklady regenerace brownfieldů z regionálních 
médií. Veškeré evidenční mapovací a analytické práce 
prováděla RRAJM.
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Analýza brownfieldů 
v Jihomoravském 
kraji

K 31. 12. 2017 bylo v databázi spravované RRAJM 
evidováno 405 nevyužívaných areálů a objektů. Lokality 
se nachází v katastrálním území 249 obcí, což představuje 
37 % všech obcí Jihomoravského kraje. Do evidence 
nejsou zahrnuty lokality z k. ú. Brna a jeho městských 
částí. Evidence města Brna je tvořena na základě odlišné 
metodiky, odráží industriální historii města a jeho 
postavení významného regionálního centra, a zásadním 
způsobem by ovlivnila celkové výsledky analýzy. 2 
Data za Brno jsou použita pouze při popisu územního 
rozložení brownfieldů v Jihomoravském kraji. Souhrnná 
rozloha evidovaných mimobrněnských lokalit činila 
ve sledovaném období 981 ha.

Od oku 2007, kdy byla v Jihomoravském kraji dokončena 
první evidence, došlo u řady lokalit k zásadním změnám 
ve využití. Ne vždy je rozvoj areálu veden v souladu 
s prvotní představou majitele, natož v souladu s obecně 
uznávanými urbanistickými koncepcemi. Příkladů 
komplexní regenerace zajišťované zpravidla developery 
se zahraniční kapitálovou účastí není mnoho. K živelnému 
vývoji dochází zejména u nevyužívaných areálů a objektů 
po zemědělské či průmyslové výrobě stranou velkých 
městských center, které jsou však dostatečně atraktivní 
a cenově dostupné pro záměry menších firem nevyžadující 
mnohahektarové plochy. Zázemí hned několika výrobních 
provozů, dílen, opraven, skladů, ale i administrativních 
a obchodních prostor může bez problémů pokrýt jeden 
bývalý průmyslový areál s vhodnými halami a inženýrskými 
sítěmi. Takový proces regenerace je postupný a trvá 
řadu let, přičemž klientela v areálu se průběžně může 
i několikrát obměnit.  U mnoha takto podvyužitých 
či částečně využitých areálů je tak obtížné posoudit, 
zda se jedná o brownfield nebo ne.

V průběhu 10 let tak bylo z evidence vyřazeno okolo 
100 lokalit z důvodu zahájení procesu regenerace. 
Kompletní regenerace přitom proběhla u 45 brownfieldů, 
u 27 lokalit se jednalo o jednotlivé stavební zásahy 
(dílčí rekonstrukce původních objektů pro potřeby nového 
využití, posilování kapacit inženýrských sítí, výstavba 
příjezdové komunikace) s tím, že území je po těchto 
úpravách plnohodnotně využíváno. U téměř tří desítek 
nevyužívaných areálů a objektů z evidence je regenerace 
v běhu nebo je proces v současnosti dokončován. 
Prozatím tento fakt neznamená snížení celkového počtu 
brownfieldů, spíše můžeme hovořit o zpomalování procesu 
vytváření nových.

2   K 31. 12. 2017 bylo v evidenci 
117 lokalit o celkové rozloze 357 ha 
Více na http://gis5.brno.cz/public/
brownfields/informations/shrnuti.pdf

  Brownfieldy v obcích Jihomoravského kraje



8 Brownfieldy Jihomoravského kraje 2018

 1 Struktura BF podle původního využití – počet lokalit

Původní využití

Ačkoli dříve byl vznik a výskyt brownfieldů spojován 
především s nevyužívanými výrobními areály, současné 
univerzální pojetí problematiky a stejně tak i dosud 
zpracované evidence ukazují, že (nejen) v Jihomoravském 
kraji je situace poněkud odlišná. S převahou je nejvíce 
nevyužívaných lokalit po bývalých zemědělských 
družstvech (více jak 50 %). Zchátralé průmyslové areály 
tvoří přibližně čtvrtinu celkového počtu evidovaných 
lokalit a třetí nejpočetnější skupinou jsou brownfieldy 
po občanské vybavenosti (kulturní střediska, památky, 
obchodní zařízení, školy – 16 %). Co do plošné výměry 
pak bývalé průmyslové i zemědělské areály zaujímají 
dokonce téměř 85 % (817 ha), významný podíl (11 %) tvoří 
plošnou výměrou armádní areály, které se vyznačují největší 
průměrnou rozlohou (5,7 ha).

48 %

25 %

16 %

5 %
5 % 1 %

52 %

32 %

3 %

11 %
0 % 2 %

zemědělství průmysl občanská vybavenost

armáda bydlení ostatní

Původní využití Počet ha Ø ha

Zemědělství 197 506,3 2,57

Průmysl 101 310,6 3,08

Občanská 
vybavenost

65 34,5 0,53

Armáda 19 107,6 5,66

Bydlení 19 2,7 0,14

Ostatní 4 19,9 4,97

Celkem 405 981,6 2,42

Předpokládané využití

Budoucí podoba současných brownfieldů je formulována 
nejčastěji na základě záměrů vlastníků, z charakteru 
předchozího využití, případně z platné územně plánovací 
dokumentace. Na rozdíl od jejich původního využití má 
zamýšlené uplatnění velmi často polyfunkční charakter. 
Stavební rozmanitost objektů bývalých průmyslových, 
zemědělských a armádních areálů předurčuje zejména 
kombinace záměrů smíšeného podnikání, drobné výroby, 
skladování, služeb, ale i bydlení.

Celkově se u 36 % lokalit jeví jako ideální využití pro 
podnikatelské aktivity lokálního významu (řemesla, sklady, 
obchod). Zhruba stejné poměrné zastoupení (okolo 13 %) 
mají nevyužívané areály a objekty s předpokládaným 
využitím pro průmyslové a výrobní aktivity, pro potřeby 
občanské vybavenosti (zázemí pro kulturně-společenské 
aktivity, sport, sociální zařízení, funkce samosprávy) 
a pro bydlení. Vzhledem k charakteru předchozího 
využití a současných trendů na trhu s nemovitostmi 
narůstá i počet lokalit pro budoucí zemědělské využití. 
Statisticky významný je i podíl lokalit s převažujícím 
budoucím využitím pro potřeby cestovního ruchu, pro  
potřeby veřejné zeleně – areály po demolici objektů, 
za hranicí zastavěného území obce.

Jen necelá čtvrtina z téměř dvou set původně zemědělských 
areálů a objektů je koncipována opět pro hospodářské 
potřeby. S celoplošnou redukcí armádního majetku 
došlo ke snížení jejích prostorových nároků (technické 
zázemí, ubytovací kapacity, výcvikové prostory, sklady), 
pro tyto účely již nebude využita ani jeden ze současných 
19 brownfieldů.

Předpokládané 
využití

Počet ha Ø ha

Smíšené 
(podnikání, 
služby, obchod)

147 362,2 2,46

Průmysl, výroba 52 261,8 5,04

Občanská 
vybavenost

53 46,3 0,87

Bydlení 57 73,2 1,28

Zemědělství 47 163,6 3,48

Cestovní ruch 34 48,0 1,41

Zeleň 15 26,3 1,75

Celkem 405 981,6 2,42
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Územní struktura

Z hlediska územní struktury je rozložení brownfieldů 
v Jihomoravském kraji sledováno na úrovni jednotlivých 
obcí a analytické vyhodnocení je provedeno na úrovni 
obcí s rozšířenou působností (ORP). Pro srovnání jsou 
do regionálních statistik zahrnuty i nevyužívané areály 
a objekty z Brna. Není překvapením, že moravská 
metropole je coby průmyslové a obchodní centrum 
se 117 evidovanými lokalitami nejvíce zasaženou částí 
regionu, a to i pokud jde o plošnou výměru lokalit (357 ha). 
Brownfieldy tak na území města Brna zaujímají 1,6 % 
celkové rozlohy (4,3 % plochy na zastavěném území), 
což je několikanásobně více ve srovnání s ostatními ORP 
Jihomoravského kraje, kde se tyto hodnoty pohybují pouze 
okolo 0,25 % (ORP Mikulov, Bučovice, Ivančice). Tento 
fakt logicky odráží řádově vyšší hustotu koncentrace 
zástavby všech funkčních využití. Kromě Brna byl 
největší počet nevyužívaných areálů a objektů evidován 
v ORP Znojmo (107), což je dáno jednak značnou 
rozlohou ORP (tvoří 17 % rozlohy Jihomoravského kraje) 
a také skutečností, že zde byly dříve početně budovány 
areály JZD, jejichž pozůstatky tvoří více než polovinu 
zanedbaného území.

Při posuzování rozsahu problematiky v regionu je vhodné 
stanovit i některé objektivnější ukazatele, například 
podíl ploch nevyužívaných areálů a objektů na celkové 
rozloze území nebo jejich podíl na zastavěném území. 
Podíl brownfieldů na zastavěných plochách dosahuje 
v Jihomoravském kraji průměrně 1,5 %. Nejvyšších hodnot 
dosahuje tento ukazatel v ORP Ivančice, Rosice, Kyjov 
a Bučovice, kde se podíly brownfieldů na zastavěné ploše 
pohybují na úrovni 2,5 %. Obecně lze při hodnotách do 3 % 
situaci považovat za přirozenou výměnu zastavěného území 
v obci – zejména v urbanizovaném území se totiž vždy 
vyskytuje určitý podíl zanedbaných lokalit. Při zhruba 
6–7 % zastoupení brownfieldů je již situaci vážná a vyžaduje 
koncepční přístup a jeho důsledné plnění. 3

3   Například ve Statutárním městě 
Ústí nad Labem bylo terénním 
průzkumem identifikováno 
více jak 11 % brownfieldů 
v zastavěném území, zde se 
již jedná o vážné ohrožení 
udržitelného rozvoje města.

36 %

13 %13%

14 %

12%

8 %
4 %

37 %

27 %

5 %

7 %

16 %

5 % 3 %

smíšené (podnikání, služby, obchod)

průmysl, výroba občanská vybavenost bydlení

zemědělství cestovní ruch zeleň

 2 Struktura BF podle předpokládaného využití – počet lokalit

Blansko
0,16 %

1,81 %
0,10 %

0,10 %

0,14 %

0,15 %

0,06 %

0,16 %

0,04 %

0,06 %

0,06 %

0,06 %

0,52 %

0,49 %

0,52 %

0,58 %

0,13 %

1,10 %
1,55 %

0,07 %
0,59 %

0,74 %

0,25 %

0,26 %

0,22 %

0,20 %

0,25 %

2,72 %

2,37 %

2,37 %

2,36 %

2,05 %

0,15 %

0,18 %

1,19 %

1,23 %

1,36 %

1,82 %

1,95 %

1,98 %

1,83 %

4,25 %

Boskovice

Brno

Břeclav

Bučovice

Hodonín

Hustopeče

Ivančice

Kuřim

Kyjov

Mikulov

Moravský Krumlov

Pohořelice

Rosice

Slavkov u Brna

Šlapanice

Tišnov

Veselí nad Moravou

Vyškov

Znojmo

Židlochovice

BF na celkové rozloze BF na zastavěné ploše

 3  Územní struktura BF – podíl BF na celkové rozloze ORP 
– podíl BF na zastavěné ploše ORP



10 Brownfieldy Jihomoravského kraje 2018

ORP Počet BF
Rozloha 

[ha]

Blansko 15 55,4

Boskovice 33 51,1

Brno 117 357,3

Břeclav 9 29,5

Bučovice 12 42,9

Hodonín 11 42,5

Hustopeče 20 45,3

Ivančice 14 43,2

Kuřim 3 7,3

Kyjov 39 105,6

Mikulov 10 62,7

Moravský 
Krumlov

15 14,9

Pohořelice 23 35,1

Rosice 15 35,6

Slavkov u Brna 5 9,5

Šlapanice 16 48,8

Tišnov 38 51,8

Veselí 
nad Moravou

8 54,0

Vyškov 7 31,5

Znojmo 107 202,8

Židlochovice 5 12,1

Celkem 522 1338,9
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Plošná výměra

Specifika nevyužívaných areálů a objektů na jižní 
Moravě se projevuje i v jejich velikostní struktuře, díky 
nadpoloviční četnosti bývalých zemědělských lokalit 
v neurbanizované krajině je průměrná rozloha brownfieldů 
v regionu jen necelých 2,5 ha. Několikasethektarové areály 
se v regionu nevyskytují vůbec (na rozdíl od Moravsko
slezského, Jihočeského nebo Ústeckého kraje) a areály 
o rozloze větší než 10 ha jsou zastoupeny pouze necelými 
4 procenty z celkového počtu evidovaných lokalit. Vůbec 
největším je areál Železáren Veselí s plochou 45 ha a bývalá 
kasárna v Mikulově s 36 ha. Více než třetinu všech lokalit 
tvoří zanedbaná území s rozlohou od 1 do 5 ha a přibližně 
desetinu evidovaných brownfieldů tvoří samostatné objekty 
(do 0,1 ha).

11 %

27 %

12 %

35 %

12 %
3 % 0 %3 % 3 %

37 %

33 %

24 %

do 0,1 ha 0,1–0,5 ha 0,5–1,0 ha

1,0–5,0 ha 5,0–10,0 ha 10,0 ha a víc

do 500 obyv. 501–1 000 1 001–2 000 2 001–5 000

5 001–10 000 10 001–20 000 20 001–50 000 50 001 a víc

25 %

11 %
14 %

5 %

1 %

5 %

23 %
16 %

14 %

9 %

14 %
9 %

4 %

7 %

27 %

16 %

Rozloha lokality Počet ha Ø ha

do 0,1 ha 44 2,7 0,06

0,1–0,5 ha 110 28,3 0,26

0,5–1,0 ha 47 32,4 0,69

1,0–5,0 ha 140 360,7 2,58

5,0–10,0 ha 50 319,8 6,40

10,0 ha a víc 14 237,6 16,97

Celkem 405 981,6 2,42

Velikost obce

Zajímavým ukazatelem je i rozložení brownfieldů 
podle velikostní kategorie obcí, na jejichž katastru 
se nachází. Při opomenutí Brna je výskyt nevyužívaných 
areálů a objektů v Jihomoravském kraji nejčastěji vázán 
na venkovské obce do 2 000 obyvatel, ve kterých jsou 
koncentrovány přibližně dvě třetiny všech lokalit (více než 
50 % je dokonce v obcích do 1 000 obyvatel). Tento fakt 
je dán především sídelní strukturou Jihomoravského kraje, 
která je charakteristická velkým množstvím menších obcí 
a také původním využití zanedbaných lokalit s převahou 
zemědělských areálů.

Velikost obce Počet ha Ø ha

do 500 
obyvatel

131 213,9 1,6

501–1 000 85 182,1 2,1

1 001–2 000 57 124,6 2,2

2 001–5 000 72 192,3 2,7

5 001–10 000 28 121,8 4,4

10 001–20 000 7 52,0 7,4

20 001–50 000 25 94,8 3,8

50 001 a víc 117 357,3 3,1

Celkem 522 1338,9 2,6

 4  Struktura BF podle rozlohy – počet lokalit/plocha BF  5  Struktura BF podle velikostní kategorie obce 
– počet lokalit/plocha BF
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 6  Struktura BF podle převažujícího vlastnictví 
počet lokalit/plocha BF

Vlastnická struktura

Skladba brownfieldů Jihomoravského kraje 
dle převažujícího vlastnictví, na rozdíl od struktury 
původního využití nebo velikostní, poměrně významně 
koreluje s celorepublikovou strukturou. Majetkoprávní 
vztahy u evidovaných lokalit nebývají jednoduché, 
a jsou jednou z nejčastějších bariér revitalizace brownfieldů. 
Zřídkakdy je vlastníkem pouze jediný subjekt, a pokud 
nejednají majitelé při regeneraci ve shodě, může být úspěšné 
řešení území oddáleno o několik let. Nevyužívaných 
areálů a objektů v převažujícím vlastnictví obcí bylo dle 
evidence zjištěno 15 %. Nejčastěji se jedná o brownfieldy 
po činnosti armády nebo bývalé objekty občanské 
vybavenosti. Státem nebo státem zřízenými institucemi 
vlastněných brownfieldů je necelých 9 %, zejména se jedná 
o lokality ve správě svěřené Pozemkovému fondu, Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), 
Památkového ústavu či spol. Lesy ČR. Téměř tři čtvrtiny 
nevyužívaných areálů a objektů jsou lokality v převažujícím 
soukromém vlastnictví – obchodní společnosti, fyzické 
osoby. Co do plošné výměry tvoří brownfieldy ve vlastnictví 
privátních subjektů dokonce 80 % celkové rozlohy 
evidovaných lokalit.

Převažující 
vlastnictví

Počet ha Ø ha

Fyzické osoby 150 276,6 1,84

s. r. o., a. s. 142 502,3 3,54

Obec 61 93,6 1,53

Stát 35 69,1 1,98

Družstvo 7 22,7 3,24

Ostatní 10 17,3 1,73

Celkem 405 981,6 2,42



44 %

3 %
13 %

33 %

6 %

29 %

37 %

28 %

ano lze předpokládat

nelze předpokládat ne

Analýza brownfieldů v Jihomoravském kraji 13

Ekologické zátěže

K důsledkům původní hospodářské činnosti, v souvislosti 
s nevhodným nakládáním s přírodě nebezpečnými 
látkami v minulosti, patří zpravidla i riziko ekologické 
zátěže. Nejčastěji je jejich výskyt spojován s bývalými 
závody zpracovatelského průmyslu, s těžbou či s provozem 
jednotných zemědělských družstev, které po sobě 
zanechaly nejrůznější kontaminace zemin a podzemních 
vod. V případě, že u zjištěné kontaminace neexistuje 
původce nebo původce není znám, považujeme ji za starou 
ekologickou zátěž, která je součástí Systému evidence 
kontaminovaných míst (SEKM) v gesci Ministerstva 
životního prostředí. V Jihomoravském kraji se nacházely 
velké průmyslové areály ve všech okresních městech včetně 
Brna, a již od devadesátých let 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 brownfieldů dosud neproběhly 
průzkumné práce na kontaminace, je možné z charakteru 
předchozího využití lokality odvodit, zda je nebo není 
možné ekologickou zátěž předpokládat. Pouze u 4 % 
nevyužívaných areálů a objektů Jihomoravského kraje 
byla evidována ekologická zátěž, u dalších 14 % ji z povahy 
předchozího využití lze předpokládat.

 7  Struktura BF podle existence ekologické zátěže 
počet lokalit/plocha BF

Aktuální využití

Do evidence jsou zařazeny především lokality 
s plošným využitím území do 50 %. V odůvodněných 
případech, u lokalit zdevastovaných, nedostatečně 
a nevhodně využívaných, u nichž je další rozvoj 
nejistý, nemusí být horní limit aktuálního využití 
definován. Většina zanedbaných území označovaných 
jako brownfield je alespoň zčásti v provozu, byť třeba 
dočasně nebo v rozporu s optimální představou budoucí 
image. Univerzální definice brownfieldu to vysloveně 
nevylučuje. K zamezení úplného úpadku území je 
nezbytné zajistit nejen průběžnou údržbu, ale pokud 
to podmínky dovolují, i zajistit dočasné uplatnění 
stávajících prostor. Podobná řešení mají sice vést 
k celkovému oživení území, nicméně by měla být jen 
přípravnou fází na realizaci dlouhodobějších komplexních 
záměrů majitele. A právě stávající způsob a míra využití 
lokality mohou poukazovat na budoucí náročnost její 
regenerace. Chátrajících a zcela nevyužívaných lokalit 
s minimálním zájmem majitele na revitalizaci nebo 
dlouhodobě nevyužívané brownfieldy, jejichž atraktivita 
a konkurence schopnost na realitním trhu je nízká 
- tvoří přibližně dvě pětiny všech evidovaných lokalit.
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Bariéry 
regenerace

Obecně ze zkušeností regionů a měst, ve kterých 
se systematicky zabývají podporou regenerací, vyplývá, 
že největšími překážkami znovuvyužití brownfieldů jsou 
finanční náročnost, komplikované majetkoprávní vztahy 
a konkurence nabídky ploch připravených na zelené 
louce. Důvody, pro které nevyužívané areály a objekty 
nemají smysluplná využití, jsou však mnohem početnější. 
Problémy se zároveň v území mnohdy kumulují, což 
procesy revitalizace ještě více prodlužuje. Brownfieldům 
obecně nepatří místo na výsluní realitního trhu, jejich 
nižší atraktivita a problematická uplatnitelnost vedle 
nezastavěných podnikatelských ploch je intenzivně 
vnímaná potenciálními zájemci. Nízká poptávka je také 
jednou z nejčastějších bariér regenerace (zhruba 30 % 
evidovaných lokalit). Čekání na finanční zapojení vhodného 
investora, ať už formou odkupu nebo pronájmu, může trvat 
i několik let a očekávané zhodnocení lokality se snižuje 
o nezbytné provozní výdaje. 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. Pozemky pod zanedbanými budovami 
bývalých JZD vystavěných na znárodněném majetku 
mohou po restitucích mít desítky vlastníků s rozdílnými 
názory na další využití, a nalezení shody může trvat 
i několik let. Průtahům při sjednávání konsenzu mezi 
vlastníky, ale také např. zdlouhavým exekucím, konkurzům 
a nedokončeným privatizacím čelí asi 24 % všech 
evidovaných lokalit.

Ne všichni majitelé mají jasnou představu, jak 
s nevyužívaným areálem naložit, ne všichni jsou aktivní či, 
co se složitosti postupu regenerace týče, náležitě erudovaní. 
Vůbec žádný nebo nejasný záměr byl jako bariéra 
regenerace identifikován u více jak pětiny evidovaných 
lokalit. Nejčastější objektivní příčinou současného stavu 
brownfieldů je však beze sporu nedostatek finančních 
prostředků. Z evidence 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 finančních 
zdrojů (investice, development, úvěry, sponzoring) 
jsou hlavním problémem zhruba dvou třetin všech 
lokalit. U dotací mohou být navíc obtíže spojené 
s náročnou administrativou.

 8  Bariéry regenerace BF – počet lokalit/plocha BF
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Využití finančních 
prostředků 
pro regeneraci 
brownfieldů 
v Jihomoravském 
kraji

Součástí dotačních titulů evropských a národních 
programů jsou i finanční prostředky vyčleněné na pokrytí 
projektů regenerace nevyužívaných areálů a objektů. 
Oproti předchozímu období 2007–2013 došlo u většiny 
pro brownfieldy vstřícně nastavených programů 
k výraznému snížení alokace. V České republice bylo 
podle odhadů podpořeno okolo 2 000 projektů regenerací 
s celkovou dotací ve výši 25 mld. Kč. Ve stávajícím 
období 2014–2020 je očekávaná finanční podpora pouze 
zhruba poloviční.

V Jihomoravském kraji je sledováno využívání finančních 
prostředků na podporu regenerace brownfieldů od roku 
2007. Obecně se dařilo efektivně využívat zejména 
zdroje ERDF a EARDF prostřednictvím tematických 
a regionálních operačních programů a také některé 
zdroje MMR a MPO ČR, investice je však nutné 
důsledně rozdělovat podle zaměření programů. Na dotace 
z administrativních důvodů ovšem nedosáhla značná část 
vlastníků brownfieldů vhodných pro průmyslovou výrobu, 
a poměrně málo možností čerpat dotace na projekty 
regenerací měli i zástupci obcí.

Sledování výše podpory přidělené na projekty regenerací 
brownfieldů je jedním z úkolů NSRB 2020. Dalších 
několik miliard Kč na regenerace a sanace brownfieldů 
po těžbě a odstraňování starých ekologických škod je dosud 
garantováno státem a má být zajištěno z národních zdrojů, 
čerpání je ale v současnosti velmi omezeno.

Podporu regenerací brownfieldů v příštích letech je třeba 
připravit s ohledem na snižující se dostupnost evropských 
dotací. Z toho vyplývá potřeba postupně zavádět systémová 
opatření v oblasti územního plánování a komplementární 
finanční podpory.

V Jihomoravském kraji bylo celkem podpořeno 
294 projektů za zhruba 3,3 mld. Kč. Největší podíl 
finančních prostředků směřoval na regenerace ploch 
bývalých průmyslových areálů, což je dáno také nastavením 
dotačních titulů, ze kterých bylo možné nejintenzivněji 
podpořit právě projekty regenerace brownfieldů 
s výrobním zaměřením (54 %). Podíl dotací směřujících 
do realizace zemědělských aktivit na nevyužívaných 
areálech je naproti tomu pouze jednoprocentní. Přibližně 
20 % z této sumy směřuje do Brna, významný podíl 
finančních prostředků byl čerpán v ORP Blansko, Znojmo, 
Břeclav či Mikulov.

V České republice 
bylo v období období 
2007–2013 podle 
odhadů podpořeno 
okolo 2 000 projektů 
regenerací s celkovou 
dotací ve výši 
25 mld. Kč. Ve stávajícím 
období 2014–2020 
je očekávaná finanční 
podpora pouze zhruba 
poloviční.
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Původní využití Počet Mil. Kč

Průmysl 138 1 868,0

Zemědělství 60 455,7

Občanská 
vybavenost

35 437,2

Obchod, služby 16 87,1

Bydlení 15 191,5

Cestovní ruch 10 184,4

Armáda 20 114,1

Celkem 294 3 338,0

Nové využití Počet Mil. Kč

Průmysl 145 1 792,5

Cestovní ruch 49 629,1

Občanská 
vybavenost

39 537,4

Obchod, služby 23 104,8

Zemědělství 19 49,1

Strategické služby 12 173,3

Bydlení 5 23,2

Zeleň 2 28,6

Celkem 294 3 338,0

  Využití finančních prostředků pro regeneraci brownfieldů v Jihomoravském kraji

Nové využití brownfieldů
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Absorpční kapacita 
pro financování 
brownfieldů 
v Jihomoravském 
kraji

Možnosti dotací ze SF EU nebyly (až na některé výjimky) 
vlastníky brownfieldů v Jihomoravském kraji v plné 
míře využívány. Důvody byly různé, často se jednalo 
o nesoulad mezi připraveností projektu a vyhlašováním 
výzev k předkládání žádostí o dotaci, neboť projekty 
regenerace jsou projektově velmi náročné. Zcela jistě 
nejvýznamnější bariérou pro realizaci záměru je nedostatek 
vlastních prostředků na spolufinancování. Celkové 
náklady na regeneraci jsou zpravidla tak vysoké tak, 
že menší obce, případně soukromí vlastníci, nejsou 
schopni vyčlenit dostatek volných finančních prostředků, 
a přestože operační programy nabízí vhodnou kompenzaci 
značné části nákladů, je mimo možnosti vlastníků pokrýt 
potřebu úvěrem.

Pro potřeby regenerace brownfieldů jsou dosud jen málo 
rozvinuté nepřímé ekonomické motivační nástroje. Zásadní 
rámcovou překážkou je chybějící institucionální zázemí, 
které je výsledkem nedostatečných zkušeností s řízením 
procesů na národní úrovni. Výjimkou jsou dosavadní 
snahy CzechInvestu, které však mají i přes dílčí výsledky 
ve formulaci národních finančních zdrojů v Jihomoravském 
kraji stále jen fragmentární dopad.

Do budoucna se tedy nabízí využití finančních nástrojů 
(zvýhodněných půjček, záruk, revolvingových fondů), 
které se v oblasti regenerací brownfieldů dosud příliš 
neprosazovaly. Na celonárodní úrovni je rovněž možné 
nastavit využití motivačních fiskálních nástrojů, jejichž 
účelem je atrakce zájmu potenciálních investorů na 
financování znovuvyužití brownfieldů. Toto opatření 
je v zahraničí díky absenci jiných finančních zdrojů 
využíváno, v České republice však zatím neověřeno. 
Regenerace brownfieldů tak pro developery i investory 
stále představuje riskantní operaci.

V tomto kontextu již zmíněnou bariéru nezkušenosti 
veřejné správy v manažerských dovednostech navíc 
ještě mezi jinými posiluje i dosavadní vyhýbavý přístup 
k potřebě systémově založené ekonomie využití území. 
Chybí efektivní propojení územně plánovací dokumentace 
(územně analytických podkladů) s plány místního 
a regionálního rozvoje, např. formou strategie rozvoje 
nemovitostí nebo regionální prostorovou strategií 
s vymezením vhodných finančních a i nefinančních 
nástrojů. Do rozhodovacích procesů vlastníků brownfieldů 
v Jihomoravském kraji významně zasahuje kromě 
omezených finančních prostředků i politická realita 
(horizonty projektů pouze v rámci čtyřletého volebního 
období), která je nutí ke krátkodobým záměrům 
(projekty), namísto komplexních řešení (koncepční pojetí 
multifunkčního využití brownfieldů).

Celkové náklady 
na regeneraci jsou 
zpravidla tak vysoké 
tak, že menší obce, 
případně soukromí 
vlastníci, nejsou 
schopni vyčlenit 
dostatek volných 
finančních prostředků, 
a přestože operační 
programy nabízí 
finanční kompenzaci 
značné části nákladů, 
je mimo možnosti 
vlastníků pokrýt 
potřebu úvěrem.
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Přehled 
nejzdařilejších 
regenerací 
brownfieldů 
v Jihomoravském 
kraji

  Případové studie regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Informace o případových studiích regenerace brownfieldů 
v Jihomoravském kraji navazuje na publikační činnost 
RRAJM, která tímto plní roli zprostředkovatele osvěty 
v této problematice. Hledání vhodných příkladů dobré 
praxe vychází ze stálé poptávky zainteresované veřejnosti. 
Jejich prezentace nejčastěji slouží jako zdroj inspirace 
při řešení nejrůznějších záměrů revitalizace.

Lokality pro případové studie jsou vybírány dle typové 
rozmanitosti, ať už jde o podobu předchozího a současného 
využití, majetkovou strukturu nebo způsob financování. 
Vedle sebe jsou tak prezentovány konverze bývalých 
průmyslových, zemědělských, armádních i těžebních 
areálů, které v posledních 15 letech v Jihomoravském kraji 
realizovali zástupci obcí i soukromí vlastníci. Společným 
jmenovatelem všech je příkladný aktivní přístup vlastníků 
a vysoké nasazení ve všech fázích procesu revitalizace. 
Výsledkem je tak všestranná výpověď o místních 
specifikách regenerace brownfieldů, představované 
projekty významně přispěly k rozvoji regionu a můžeme 
je bez nadsázky zařadit mezi nejzdařilejší.
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Galant 
Mikulov

Na začátku zaměstnával správce konkurzní 
podstaty jednoho hlídače, dnes je zde 
zaměstnáno více než 25 pracovníků, 
kteří se starají o provoz hotelu, vinařství, 
moderního společenského a konferenčního 
zázemí. To vše v malebném prostředí 
mikulovské památkové rezervace.

V 80. letech 20. století byla na více než 8 000 m² 
v historickém centru města Mikulova postavena 
továrna na výrobu kožené galanterie Gala Prostějov, 
závod Mikulov, ve kterém pracovalo 400 zaměstnanců. 
Po revoluci se po několika podnikatelských nezdarech 
dostal areál do rukou správce konkurzní podstaty 
a ve veřejné dražbě byl prodán. Novým vlastníkem se stala 
rodinná firma, která podniká od roku 1990 v hotelnictví 
a cestovním ruchu. Zrodil se projekt, díky kterému na více 
než 10 000 m² vznikl hotel ve vinařství. Taková vize 
nepochybně patří do centra vinařského kraje víc než továrna 
na vojenské batohy.

Celá rekonstrukce byla kvůli nedostatku finančních 
prostředků naplánována na řadu etap a postupných 
kroků. Cílem se stalo ubytovací zařízení o kapacitě 
300 lůžek s odpovídajícími konferenčními a obslužnými 
prostorami a vinařství, které zajišťuje výrobu vína z 30 ha 
vlastních vinic.

Díky ROP Jihovýchod se naskytla příležitost urychlit 
celou rekonstrukci, většinu ubytovacích kapacit bylo možné 
realizovat v průběhu necelých 10 měsíců. CzechInvest 
pak umožnil v rámci programu Eko-energie hospodárné 
využití energetických zdrojů. V hotelu je experimentálně 
realizováno jedinečné řešení recyklování odpadní energie 
pomocí tepelných čerpadel. Díky tomuto komplexnímu 
pojetí regenerace dosáhl projekt i na významné 
mezinárodní ocenění v nejprestižnější světové soutěži 
ekologických projektů Energy Globe Award 2016.

místo realizace: město Mikulov

okres Břeclav

rozloha: 0,8 ha

investor: Ing. Jiří Marian

realizace: 2006–2013

náklady: cca 100 mil. Kč
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Bývalá kasárna 
v Hodoníně

Slavná vojenská éra Hodonína se uzavřela 
v roce 2002. Bývalá Velká i Malá kasárna 
se postupně stala organickou součástí 
města, vhodně slučující klidnou bytovou 
zónu s činorodou podnikatelskou činností.

Založení hodonínských kasáren se datuje k roku 1881. 
Armáda zde společně se stovkou civilních zaměstnanců 
působila dalších 120 let. Po ukončení vojenské činnosti bylo 
v průběhu let 2003 a 2004 hodonínským zastupitelstvem 
rozhodnuto o bezúplatném převzetí z vlastnictví státu 
do majetku města.

Prvořadým cílem bylo nalézt takovou koncepci využití, 
která by nenarušovala okolní bytovou zástavbu, ale současně 
naplňovala úvahy o podpoře špatné hospodářské situace 
na Hodonínsku. Se zapojením veřejnosti zvítězilo řešení, 
které vhodně kombinuje smíšenou funkci bydlení, 
sportovních aktivit a komerčního využití a umožňuje 
propojení několik desetiletí izolovaného prostoru s okolím 
města při zachování nejhodnotnějších původních staveb.

Původní váhání soukromého sektoru nad záměry města 
a nad řešením prokázané ekologické zátěže (cena sanace 
23,4 mil. Kč) byla překonána první investicí, kterou zde 
realizovalo přímo město Hodonín. Rekonstrukce dvou 
objektů, které se staly předmětem naplňování zdejší 
bytové problematiky, odstartovala zájem o další objekty 
ze strany soukromých firem, a v průběhu 18 měsíců došlo 
k prodeji takřka většiny tamních budov. Tím byl vytvořen 
finanční zdroj potřebný pro spolufinancování technické 
infrastruktury, k čemuž pak město využilo dotačního 
programu MMR určeného na obnovu území postižených 
zánikem vojenských posádek.Prozíravost těchto kroků 
dnes potvrzuje zázemí pro dvacítku fungujících firem, 
ale i prostory pro volnočasové aktivity, např. obnovené 
původní koňské jízdárny, kde nyní působí místní 
jezdecký klub.

místo realizace: město Hodonín

okres Hodonín

rozloha: 24 ha + 4,5 ha

investor: město Hodonín

realizace: 2003–2012

náklady: cca 200 mil. Kč
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Kaprálův mlýn

Kaprálův mlýn je otevřený všem zájemcům 
z řad laické i odborné veřejnosti, které 
zajímá historie lokality a provoz jedinečného 
souboru ekologicky šetrných technologií. 
Areál je s oblibou využíván pro vzdělávací 
akce škol a neziskových organizací.

Horní mlýn na Říčkách zmiňován již v písemných 
pramenech z 18. století. Sestával z mlýnice a hospodářského 
zázemí mlynáře a jeho náhon díky zdroji z vyvěraček 
krasových vod nezamrzal ani v zimních měsících. V roce 
1939 zakoupil mlýn Aleš Kaprál, ředitel potravinářských 
podniků, a přestavěl je na rodinné sídlo. Ke konci války 
byly budovy poničeny a po konfiskaci sloužil mlýn jako 
rekreační zařízení. Díky nízkým investicím do oprav však 
postupně chátral a začátkem 80. let byl nadobro opuštěn.

V restituci získali Kaprálovi ruinu svého bývalého 
domova zpět a pronajali ji za symbolický poplatek Junáku. 
Skauti i díky úsilí správců mlýna přeměnili zbor ve 
fungující základnu, avšak příjem z provozu a skromné 
dotace zdaleka nestačily na splacení dluhu. Zlom ve vývoji 
nastal v roce 2007, kdy byl mlýn se 4 ha okolních pozemků 
darován do majetku skautů. To umožnilo pomýšlet 
na rozsáhlejší investici s využitím fondů EU. V roce 2008 
byl připraven projekt Středisko ekologické výchovy 
Kaprálův mlýn, který získal podporu, a v letech 2011–2012 
mohla být provedena zásadní rekonstrukce.

Důraz byl kladen na využití ekologicky šetrných 
technologií – zvláštní zřetel byl věnován simulaci solárního 
systému v kombinaci se zařízením na spalování biomasy 
(spolupráce s odborníky ze Stavební fakulty VUT v Brně). 
Nepodařilo se však podpořit obnovení náhonu, který 
z důvodu ochrany přírody a především díky změnám 
ve vodním režimu Říčky během posledních 10 let téměř 
vyschnul. Zázemí disponuje několika standardy ubytování, 
53 lůžky a dvěma tábořišti. Pro vzdělávání slouží 
4 společenské místnosti.

místo realizace: obec Ochoz u Brna

okres Brno-venkov

rozloha: 4 ha s okolními pozemky

investor: Junák–svaz skautů a skautek ČR

realizace: 2008–2014

náklady: 53 mil. Kč
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Areál KUKLA 
Strojírna Oslavany

Areál Rosicko-oslavanského černouhelného 
revíru KUKLA díky svému umístění již 100 let 
dotváří reliéf místa. Výsledkem regenerace 
je jedinečná kombinace úspěšného 
podnikání a zázemí živé, veřejnosti přístupné 
kulturní památky s interaktivní náplní, 
které Ivančicko dlouhodobě postrádá.

Důl Kukla byl vyhlouben v roce 1865 pro potřeby větrání 
a odvodňování Dolu Františka v Padochově. V letech 
1911–1913 byl přebudován na centrální šachtu a postavila 
se 37 metrů vysoká těžní věž. V roce 1973 byl z hloubky 
881 m vytěžen poslední vůz uhlí. Do roku 1985 pak důl 
sloužil už jen k odčerpávání důlních vod a o rok později byl 
uzavřen definitivně. Současným majitelem areálu KUKLA 
je od roku 1993 společnost Strojírna Oslavany, s. r. o.

Stavebně technický stav budov, parametry i vnější 
estetický ráz byl naprosto nevyhovující, proto byla v roce 
2009 zahájena příprava na komplexní rekonstrukci 
vybraných objektů s využitím financování z evropských 
dotačních fondů. Část dotací umožnila přebudování 
původního historického prostoru známkovny, který nyní 
s kapacitou 150 míst nabízí školicí zázemí pro zaměstnance 
společnosti. Další část pokryla rekonstrukci sedmi objektů 
výrobního a servisního charakteru – v obnovených 
prostorách došlo k inovativnímu přeuspořádaní výroby 
hydraulických tlumičů. Revitalizační projekt pod názvem 
„Ráj permoníků“ pak spojil aktivity z oblasti cestovního 
ruchu, kultury a ekologické výchovy dětí a mládeže 
s historickou těžní věží, jenž je od roku 2009 kulturní 
památkou ČR.

Obnova areálu KUKLA byla technicky, finančně 
i administrativně velmi náročnou záležitostí, která 
si vyžádala bezmála 100 mil. Kč. Je to odkaz, který 
současná generace vlastníků strojíren zanechává generacím 
příštím. Je k němu třeba přistupovat se vší odpovědností 
a citlivostí k zachování historického kontextu. Realizace 
sbírá pozitivní ohlasy odborné i laické veřejnosti včetně 
ocenění, např. Podnikatelská nemovitost roku 2010 
v kategorii Brownfield, CzechInvest 2011.

místo realizace: město Oslavany

okres Brno-venkov

rozloha: 5,4 ha

investor: Strojírna Oslavany, s. r. o.

realizace: 2009–2018

náklady: cca 100 mil. Kč
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Turistické centrum 
Veselska

Rekonstrukce Panského dvora na Turistické 
centrum Veselska znamená pro region 
oživení chátrající a dlouhodobě nevyužívané 
kulturní památky, hospodářského 
brownfieldu. Řešení respektuje genia locí 
objektu a navrací budově její postavení 
architektonické pozoruhodnosti.

Stáří hospodářského objektu ve Veselí nad Moravou 
je datováno do roku 1646. Coby Panský dvůr patřil spolu 
s částí veselského zámku po značnou část 17. století 
do majetku rodu Balassů. Do čtverce postavený 
areál se skládal ze stájí, stodol, mlateven, dílen, bytů 
zaměstnanců a budovy správy velkostatku. Punc 
přirozeného centra veřejného dění obce ztratil v polovině 
20. století. V průběhu dalších 50 let byl využíván pro 
potřeby kolektivního zemědělství s minimem udržovacích 
oprav. Teprve v 90. letech se mu dostalo pozornosti. 
V roce 1994 byl zapsán jako kulturní nemovitá památka 
a stal se majetkem města. Do třetího tisíciletí se z Panského 
dvora dochovala pouze bývalá správní budova, střední 
trakt celého areálu dvora.

Přestože historická funkce Panského dvora byla ryze 
prvovýrobní, smysl jeho rekonstrukce nebyl formulován 
v duchu pokračování této tradice. Na jaře 2009 byl 
po dvou letech příprav radnicí předložen koncept projektu 
Turistického centra Veselska.

Výsledkem je funkční využití objektu, které maximálně 
pokrývá činnost regionálního návštěvnického centra, 
které nabízí komplexní informace o turistických 
atraktivitách Veselského regionu. Umístěny jsou zde rovněž 
stálé expozice místních tradic a řemesel a interaktivních 
ukázek z historie a současnosti Baťova kanálu a zázemí 
pro konání kulturně-společenských a folkloristických 
akcí. Celkové náklady na rekonstrukční práce se vyšplhaly 
na 70 mil. Kč, a jejich značná část byla pokryta 
z Regionálního operačního programu Jihovýchod.

místo realizace: město Veselí nad Moravou

okres Hodonín

rozloha: 930 m²

investor: město Veselí nad Moravou

realizace: 2009–2012

náklady: cca 70 mil. Kč
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Cukrovar 
Židlochovice

Město Židlochovice postupně provedlo 
přeměnu chátrajícího cukrovaru na novou 
městskou čtvrt s obchodně společenským 
centrem. Klíčovým faktorem úspěšné 
revitalizace bylo rozhodnutí města 
zajistit vybudování technické a dopravní 
infrastruktury s následným prodejem 
připravených pozemků.

Židlochovický cukrovar je jedním z nejstarších zařízení 
svého druhu ve střední Evropě. Jeho zřízení bylo Florentu 
Robertovi umožněno již v roce 1836, do provozu byl 
uveden o dva roky později. Po 1. světové válce byl cukrovar 
majetkem Akciové společnosti pro průmysl cukrovarnický 
v Hodoníně. Od znárodnění v roce 1948 byl ještě 
několikrát přestavěn, poslední modernizace proběhla v roce 
1970. K definitivnímu zrušení výroby došlo v roce 1991.

V rámci privatizace se pak cukrovar dostal do majetku 
města Židlochovice – zcela nefunkční a v dezolátním 
stavebně-technickém stavu. Již v roce 1996 vznikla 
územní studie na využití areálu a v následujících 
letech zajistil management města zpracování potřebné 
projektové dokumentace pro řešení dopravní a technické 
infrastruktury.

Po nezbytných demolicích zůstaly zachovány objekty 
zámečnických dílen, bytového domu, filtrační věže 
a cukrovarského komína (od roku 2010 zapsány 
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR). 
V jihozápadní části areálu byly vybudovány 
nízkoenergetické rodinné domy, ve středu na ploše 0,5 ha 
byla navržena výstavba bytových domů a v severovýchodní 
časti při ulici Nádražní obchodně společenské centrum 
a prostory pro podnikání. Přeměnu bývalých zámečnických 
dílen vyřešil převod do vlastnictví Jednoty Orel 
Židlochovice, která za pomocí dotací a vlastních prostředků 
zajistila postupnou rekonstrukci zchátralého objektu 
na restauraci, galerii a moderní tělocvičné prostory.

místo realizace: město Židlochovice

okres Brno-venkov

rozloha: 6,8 ha

investor: město Židlochovice

realizace: 2002–2012

náklady: 185 mil. Kč
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Moravan 
bývalá textilní 
továrna

Ukázka úspěšné revitalizace výrobního 
brownfieldu pro bytové a nebytové 
účely se zachováním kouzla industriální 
atmosféry. Z frekventované ulice se podařilo 
odstranit chátrající objekt a nahradit jej 
architektonicky vyváženou polyfunkční 
stavbou, která do této části města opět 
vrátila život.

Historie brněnského Moravanu, zábrdovické továrny 
ve východní části Brna nedaleko řeky Svitavy, začala 
v 80. letech 19. století. Pětipodlažní část s výrobou popruhů 
a dekoračních přikrývek byla a ve 30. let 20. století 
rozšířena, a výrobní sortiment mohl být obohacen 
o koberce a bytové textilie. V té době areál zaměstnával 
přibližně 900 lidí. Za normalizace prošel areál modernizací, 
po restrukturalizaci v 90. letech však již neměla výroba 
dlouhého trvání. Ukončena byla v roce 1995 a nastala doba 
postupného chátrání a devastace, část objektu se zřítila, 
část vyhořela. V roce 1999 byl na tehdejšího vlastníka, 
Moravan, a. s., vyhlášen konkurz a na začátku roku 2004 
odkoupila areál o rozloze 8 238 m² společnost MORAVAN 
DEVELOP, s. r. o.

Nový majitel nemovitosti si již v roce 2002 zpracoval 
předběžnou studii architektonického řešení investičního 
záměru rekonstrukce. Starší části budovy byla navržena 
jako dvoutraktová dispozice s loftovými byty a komerčními 
prostorami v parteru. Do novější části byly navrženy velké 
prostory s možností využití jako byty nebo kanceláře 
a studia.

Již v květnu 2004 byla vypracována projektové 
dokumentace po stavební povolení a zajištěn bankovní úvěr. 
Stavební práce pak probíhaly do května 2005 a v červnu 
začala rekonstruovaná budova opět sloužit již novému 
účelu. Celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhaly 
k částce 85 mil. Kč. Stavba byla financovaná z 20 % 
vlastními prostředky a z 80 % úvěrem.

místo realizace: město Brno (MČ Židenice)

okres Brno-město

rozloha: 0,8 ha

investor: MORAVAN DEVELOP, s. r. o.

realizace: 2002–2006

náklady: 85 mil. Kč
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Dům pro seniory 
Vranovice

Historie užívání nedávala šance na jeho 
opravu. Ve středu obce vznikl zcela 
nepoužitelný hospodářský areál, který 
se postupem času stával rovněž hrozbou 
pro své okolí. Podařilo se však nalézt řešení 
v zajištění potřebných služeb pro seniory 
veřejno-soukromým partnerstvím.

Od 60. let minulého století trvale klesal počet obyvatel 
Vranovic a současně se zvyšoval jejich průměrný věk. 
Obec nepřetržitě stárla. Vedení obce stálo před řešením 
zásadního problému – zajištění péče o dříve narozené 
spoluobčany. Stárnutí však nebylo pouze problémem 
obyvatel Vranovic, ale i místních nemovitostí.

Jednou takovou byla i bývalá správní budova areálu 
JZD, v 50. letech převedena jako soukromé vlastnictví 
pod národní správu. Po transformaci na začátku 
90. let se však v rámci narovnání majetkových vztahů 
původní majitel dočkal navrácení své budovy a i celého 
hospodářského areálu.

Využití pro takto specifický areál se hledalo jen těžko 
a rovněž chyběly finance na investice do oprav a údržby, 
a tak začaly objekty chátrat. Obec však získala území 
do svého vlastnictví a v roce 2005 se podařilo najít společné 
řešení – zajištění potřebných služeb pro rostoucí poptávku 
seniorů a současně se zbavit nevzhledného areálu JZD. 
Výší nákladů se jednalo o jednu z největších investičních 
akcí v historii obce. Vedení usilovalo několik let o získání 
dotací na regeneraci, avšak neúspěšně. Cesta k finančnímu 
zajištění byla dlouhá a někdy se zdála beznadějná. 
Příprava stavby trvala více než 7 let.

Postupně tak vznikla myšlenka jít cestou 
veřejno-soukromého partnerství (PPP projektu). 
Bylo nutné nezadlužit obec a zajistit provozovatele 
se zkušenostmi z poskytování služeb na vysoké úrovni. 
Pro záměr se nakonec podařilo najít vhodného partnera 
a výsledkem je společná investice obecních a soukromých 
prostředků na výstavbě. Investor areál provozuje a počítá 
s budoucím odkupem. Vzniklo zde komunitní sociální 
centrum, ve kterém jsou poskytovány služby všem občanům 
Vranovic. Projekt Dům pro seniory Vranovice získal cenu 
Státního fondu rozvoje bydlení v soutěži Stavba roku 2014.

místo realizace: obec Vranovice

okres Brno-venkov

rozloha: 0,36 ha

investor: obec Vranovice

realizace: 2005–2013

náklady: cca 50 mil. Kč
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Revitalizace 
pivovaru 
v Černé Hoře

Díky aktivitě vlastníků a s podporou zdrojů 
EU bylo možné revitalizovat průmyslový 
areál v centru obce. Podařilo se zachovat 
význam tradičního výrobního odvětví 
a prosadit se i v oblasti cestovního ruchu. 
Městys Černá Hora se díky aktivitám 
pivovaru stal atraktivním místem 
přitahujícím návštěvníky ze širokého okolí.

Pivovar Černá Hora je neodmyslitelnou součástí regionu 
s nepřetržitou výrobní tradicí od roku 1530, první 
zmínky o vaření piva přitom sahají dokonce až k přelomu 
13. a 14. století. Jeho existence je od počátku úzce 
svázána s děním v regionu. Předešlí i současní vlastníci 
se intenzivně účastní veřejného života a přispívají 
tak k identifikaci obyvatel s pivovarem a tím i s regionem.

Významným bodem v novodobé historii areálu byla 
v roce 1996 privatizace na akciovou společnost Pivovar 
Černá Hora, která záhy rozjela rozsáhlý modernizační 
program výrobních technologií i nemovitostí v areálu. 
Nedostatečné využití některých objektů a chybějící 
infrastruktura pro návštěvníky regionu byly v roce 
2002 rozhodujícím motivem pro formulaci záměru 
investora – maximální zhodnocení starého historicky 
cenného hospodářského areálu pro podnikatelské 
aktivity. Zvolené řešení zachovává tradiční hmotový 
i historický architektonický výraz komplexu, je založeno 
na důsledném využití původních prostor v původních 
objemech. Revitalizace proběhla ve dvou fázích s využitím 
finančních prostředků EU – v letech 2002–2004 
sladovna (kofinancováno z programu SAPARD) 
a 2008–2011 zbylá část pivovaru (financováno z ROP JV 
a OPPI) – vše za plného provozu.

Výsledkem revitalizace je polyfunkční centrum nabízející 
návštěvníkům komplexní zázemí ubytovací (hotel, 
penzion), restaurační (restaurace, šenk) i relaxační 
(wellness, pivní lázně). Nechybí ani informační centrum, 
konferenční místnosti, expozice historie a v nádvoří 
sladovny i letní podium ke konání kulturních akcí. 
Díky úzké spolupráci s městysem a okolními obcemi 
vešel pivovar ve známost svou dodnes nejvýznamnější 
akcí – Pivní pouť –, jenž každoročně navštíví 
na 20 tisíc osob.

místo realizace: městys Černá Hora

okres Blansko

rozloha: 2,2 ha

investor: Pivovar Černá Hora, a. s.

realizace: 2002–2011

náklady: cca 140 mil. Kč



Závěr

Regenerace brownfieldů je mnohovrstevné téma s řadou 
přesahů mezi jednotlivými zájmovými oblastmi a tomu 
odpovídají i formy jeho možného uchopení. V tomto textu 
si proto neklademe za cíl za cíl vyčerpávající popis vývoje 
dění v regionu, ale smyslem je dát ucelenou představu 
o současném stavu problematiky. Pomocí vstupního 
souboru evidence je možné zpracovat aktuální analytický 
rozbor včetně typologie brownfieldů a výstupy přizpůsobit 
předpokládané potřebě municipalit, podnikatelské sféře, 
ale i krajské samosprávy. Rádi bychom proto, aby publikace 
přispěla k strukturálně vyvážené formulaci regionálního 
zacílení podpory regenerace brownfieldů, které bude mít 
oporu v koncepčních dokumentech Jihomoravského kraje 
podobně jako doposud.

Problematice však dosud chybí všeobecný strategický 
rámec (legislativní, institucionální, finanční), který by 
odrážel potřeby lokální specifiky brownfieldů a který by 
byl důsledně uplatňován na všech hierarchických úrovních, 
zejména v oblasti státní správy. Souhrnná informace 
o stavu brownfieldů v regionu je proto užitečná i jako dílčí 
podklad pro národní koncepční dokumenty a ideálně slouží 
k formulaci optimálních finančních toků v této oblasti. 
V posledních letech se konkrétně jednalo o aktualizaci 
Národní strategie regenerace brownfieldů, jejíž text vznikl 
z iniciativy agentury CzechInvest jako střednědobý 
strategický dokument právě za přispění Regionální 
rozvojové agentury jižní Moravy.

Brno 2018 
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
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