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Po roce 1989 došlo v tomto regionu k ukončení nebo výraznému omezení tradičních 
průmyslových a zemědělských činností, což způsobilo, že se v regionu nachází řada 
budov a areálů, které jsou po dlouhou dobu nevyužívány a  zanedbány. Jedná se 
o nemovitosti tzv. brownfieldy, které vznikly jako pozůstatek průmyslové, zemědělské 
či jiné aktivity. 

Brownfieldy nevytváří, v místě kde se nacházejí, dobrý obraz a mají negativní vliv 
na rozvoj daného regionu. V některých případech mohou dokonce způsobit i závažné 
environmentální problémy. Jako jediné řešení, které napomůže odvrátit jejich negativní 
charakter je provést jejich revitalizaci. 

Podpora regenerace brownfieldů pomůže zvýšit podnikatelské aktivity v dané obci, 
které vyvolají potřebu nových pracovních míst a sníží regionální disparity.

Z těchto důvodů Moravskoslezský kraj prostřednictvím své Agentury pro regionální 
rozvoj mapuje aktuální situaci brownfieldů v kraji. Cílem je najít a popsat nevyužívaná 
nebo nepříliš efektivně využívaná území a získané informace mohou sloužit poten-
cionálním investorům a developerům. Získané údaje jsou vkládány do databáze, která 
je dostupná na webových stránkách Moravskoslezského kraje. Databáze je průběžně 
doplňována a upravována dle zjištěných změn.

Z dosavadních podkladů byla zpracovaná studie, jejímž účelem bylo poskytnout 
podrobné informace o stavu brownfieldů v MSK a v jeho okresech. Stručné shrnutí 
základních informací obsažených v dané studii je obsahem této brožury.

ÚVOD

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY: http://invest-msr.com/cz/?Itemid=133

LINK NA DATABÁZI A STUDII BROWNFIELDŮ: 
http://arr.cz/cs/ke-stazeni/section/4-strategicke-dokumenty
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BROWNFIELD je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně 
využívána, zanedbána a může být i kontaminována. Vzniká jako pozůstatek 
průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze 
vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace. (definice dle 
Národní strategie regenerace brownfieldů)

MAPOVÁNÍ BROWNFIELDŮ 
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

K 1. 3. 2016 BYLO NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZMAPOVÁNO 
CELKEM 374 OBLASTÍ, KTERÉ JSOU VEDENY JAKO BROWNFIELD. 

EVIDENCE BROWNFIELDŮ V KRAJI V POSLEDNÍCH 3 LETECH:

• 9/2014 – proběhla první pasportizace území Bílovecka v okrese Nový Jičín zajištěna 
 Agenturou pro regionální rozvoj a studenty z VŠB-TU, Fakulty stavební.
• 4/2015 – proběhla druhá pasportizace území v okrese Nový Jičín zajištěna Agenturou 
 pro regionální rozvoj a studenty z VŠB-TU, Fakulty stavební.
• 9/2015 – proběhl sběr dat o lokalitách na základě výzvy Odboru regionálního rozvoje 
 a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje obcím v kraji.
• 10/2015 – třetí pasportizace proběhla ve městě Ostrava zajištěna Agenturou 
 pro regionální a studenty z VŠB-TU, Fakulty stavební.
• 11/2015 až 2/2016 – bylo provedeno pracovníky Agentury pro regionální rozvoj terénní 
 šetření v 77 obcích MSK (na základě výzvy odboru kraje v září 2015), ve kterých byly 
 zjištěny další potřebné informace pro doplnění databáze.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE 
O BROWNFIELDECH V KRAJI 

Z hlediska typu jsou BRF rozděleny do těchto tří skupin: 

•  BUDOVA
  Budova zpravidla tvoří jeden hlavní objekt případně 
  doplněný menším objektem plnícím doplňkovou funkci pro hlavní objekt.

•  AREÁL
  Areál je skupina budov, které jsou umístěné na pozemku o velké rozloze 
  (např. bývalý průmyslový podnik).

•  PLOCHA
  Plocha je prostor, který vznikl zbouráním původní budovy a je určený k zástavbě.

NEJVĚTŠÍ ZASTOUPENÍ V KRAJI MAJÍ BRF TYPU BUDOVA (198) A AREÁLY (150), PLOCH 
JE CELKEM (25).

TYPY BROWNFIELDŮ (BRF)

OBR. 1 BROWNFIELDY Z HLEDISKA TYPU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
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BROWNFIELDY DLE ROZLOHY 
A ZASTAVĚNÉ PLOCHY 

Rozloha zmapovaných BRF v kraji je v rozmezí 0,01 – 100 ha. Největší počet BRF a to 
269 uvádí  rozlohu do 1,99 ha, v kategorii 2 - 3,99 ha má zastoupení v kraji v počtu 53. 

OBR. 2 PODÍL BROWNFIELDŮ DLE ROZLOHY (ha)

Největší podíl BRF z hlediska zastavěné plochy v kraji je v kategorii 100 – 499 m2 a to 
101. V MSK se nacházejí rovněž BRF, které jsou bez zástavby, a jedná se pouze 
o využitelnou plochu pro možnou budoucí výstavbu, jedná se o 22 BRF.

OBR. 3 PODÍL BRF DLE ZASTAVĚNÉ PLOCHY (v m2) 
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STRUKTURA PŮVODNÍHO VYUŽITÍ BROWNFIELDŮ

Minulé využití BRF je rozděleno do šesti základních skupin, z nichž největší počet je 
zastoupen v kategoriích občanská vybavenost (139) a zemědělství (111). Původní 
využití zpravidla uvedli jejich vlastníci. 

TAB. 1 BROWNFIELDY DLE PŮVODNÍHO VYUŽITÍ 

PLÁNOVANÉ BUDOUCÍ VYUŽITÍ 
BROWNFIELDŮ DLE ÚZEMNÍHO PLÁNU
TAB. 2 BROWNFIELDY DLE PLÁNOVANÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 139

ZEMĚDĚLSTVÍ 111

PRŮMYSL 81

VOJENSKÝ PROSTOR 18

SKLADOVÁNÍ 11

DOPRAVA

OSTATNÍ

5

10

OBČANSKÁ VYBAVENOST 83

VÝROBA A SKLADOVÁNÍ 74

PLOCHA PRO SPORT A REKREACI 11

ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA 44

PODNIKÁNÍ NERUŠIVÉHO TYPU 14

BYDLENÍ A OBYTNÉ PLOCHY

JINÉ

87

13

OBJEKTY PRŮMYSLOVÉ ZÓNY 48
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MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ 
REGENERACE BROWNFIELDŮ

V aktuálním programovém období 2014 – 2020 je možné získat dotace na revitalizaci 
brownfieldů z různých operačních programů (OP), tato podpora však cílí téměř 
výhradně na soukromý sektor.

•  OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE 
  PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK) 
  program podpory Nemovitost.

•  OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
  tento program se zabývá sanací vážně kontaminovaných lokalit.

•  PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
  jedná se však spíše o komplementaritu, kdy výběr projektů bude 
  v některých opatřeních posuzován také z hlediska možné revitalizace 
  brownfieldů, a to ve smyslu posílení agroturistiky.

AKTUÁLNĚ
je Ministerstvem pro místní rozvoj vyhlášen pro obce dotační Program na demolici 
budov v sociálně vyloučených lokalitách. Podprogram je zaměřen na podporu 
demolic budov v obcích, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitou. 

Vláda ČR aktuálně schválila dotační Program na regeneraci brownfieldů, který 
připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dotace z programu jsou výlučně určené 
pro obce a kraje, které leží na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, 
Ústecký a Karlovarský) a hospodářsky problémových regionů. Z dotace bude možno 
i rekonstruovat objekty, nejen demolovat. 
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PŘÍPADOVÉ STUDIE 
BROWNFIELDŮ 
PO REGENERACI
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VENKOVSKÁ PODNIKATELSKÁ ZÓNA TŘANOVICE
Projekt venkovské podnikatelské zóny v Třanovicích představuje úspěšný příklad 
mnohostranné výhodné spolupráce aktéru veřejného, soukromého a neziskového 
sektoru. Obci Třanovice se podařilo vdechnout nový život areálu opuštěného 
státního statku, podnikatelé zde našli kvalitní zázemí pro rozvoj svých investičních 
aktivit.

VÝCHOZÍ SITUACE
V polovině devadesátých let dvacátého století se areál bývalého státního statku 
nacházel v kritické situaci, po desetiletích socialistického hospodaření a neúspěšné 
privatizaci byl částečné rozkraden, mnohonásobně zastaven a nakonec zůstal 
v chátrajícím stavu a bez jakýchkoliv zaměstnanců. Za této situace se Obec Třanovice 
rozhodla do celého procesu aktivně vstoupit.

SOUČASNÝ STAV 
Výsledkem projektu je v současné době (jeho realizace stále pokračuje) z velké části 
revitalizovaný areál bývalého kapacitně předimenzovaného zemědělského statku 
do životaschopné podnikatelské zóny. Ke konci roku 2005 v tomto areálu vyvíjelo 
činnost 23 subjektů, které zaměstnávaly 318 zaměstnanců. Pozoruhodná je vysoká 
efektivita vynaložených prostředků na vytvoření pracovních míst (0,719 mil. Kč 
na jedno nové pracovní místo oproti 1,2 mil Kč, které uvádějí centrální orgány státní 
správy při své politice regionálního rozvoje).

LOKALIZACE: OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, OBEC TŘANOVICE

ROZLOHA: CCA 23 ha

OBDOBÍ REVITALIZACE: OD ROKU 1999 – SOUČASNOST

NÁKLADY REVITALIZACE:  127 mil. KČ, DOTACE 102 mil. KČ
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OBR. 5 FOTO DOKUMENTACE – SOUČASNÝ STAV (zdroj: obec Třanovice)

OBR. 4 FOTO DOKUMENTACE – PŮVODNÍ STAV (zdroj: obec Třanovice)
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PRŮMYSLOVÁ ZÓNA FRANTIŠEK

LOKALIZACE: OKRES: KARVINÁ, OBEC HORNÍ SUCHÁ

ROZLOHA: CCA 16 ha, Z TOHO ZASTAVĚNÁ PLOCHA CCA 2,15 ha

OBDOBÍ REVITALIZACE: OD ROKU 2002  -  2010

NÁKLADY NA REVITALIZACI: CCA 150 mil. KČ

VÝCHOZÍ SITUACE
Po uzavření dolu František, stála obec Horní Suchá tváří v tvář vysoké nezaměstna-
nosti a hrozbě vytvoření zdevastovaného areálu. Vedení obce převzalo iniciativu 
a začalo usilovat o přeměnu starého dolu na moderní průmyslovou zónu. Od roku 
2002 byly státním podnikem Diamo prováděny nákladné demoliční práce, v roce 
2009 skončily práce na výstavbě infrastruktury za cca sto milionů Kč, kde investorem 
bylo Ministerstvo financí ČR z prostředků na revitalizaci Moravskoslezského kraje 
po hornické a hutní činnosti. Na výstavbě nové průmyslové haly a celkové rekon-
strukci bývalé správní budovy se podílely také strukturální fondy EU.

SOUČASNÝ STAV 
Průmyslová zóna František byla v roce 2010 vyhlášena vítězem kategorie „Brownfield 
roku“. Tuto soutěž každoročně pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu a Agentura 
CzechInvest jako součást slavnostního oceňování „Investora roku“ a „Podnikatelské 
nemovitosti roku“. V roce 2016 je v Průmyslové zóně František umístěno 33 firem, 
které zaměstnávají cca 580 lidí.

Průmyslová zóna František byla v roce 2010 
vyhlášena vítězem kategorie „Brownfield roku“. 
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OBR. 7 FOTODOKUMENTACE - SOUČASNÝ STAV (zdroj: obec Horní Suchá)

OBR. 6 FOTODOKUMENTACE -  PŮVODNÍ STAV (zdroj: obec Horní Suchá)
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VOŠÁRNA RADUŇ

OBEC: RADUŇ, OKRES OPAVA

ROZLOHA: 610 m²

OBDOBÍ REVITALIZACE: 2008 – 2012

NÁKLADY REVITALIZACE: 5,804 mil. Kč, DOTACE 5,309 mil. Kč

VÝCHOZÍ SITUACE
Vošárna Raduň je barokní objekt pravděpodobně z 19. stol., který sloužil jako prádel-
na a sušárna pro zámecké potřeby. Budova po skončení 2. světové války postupně 
chátrala, až se v 90. letech minulého století dostala do havarijního stavu. Od roku 
1998 občanské iniciativy z Raduně začali shánět finanční prostředky na rekonstrukci 
a vybudování kulturně společenského centra obce. Oprava byla financována z dotací 
Ministerstva kultury a z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. 
Od roku 2012 se stala Vošárna Raduň komunitním centrem. 

SOUČASNÝ STAV 
V současné době slouží Vošárna spíše pro společensko-kulturní akce v obci.
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OBR. 9 FOTODOKUMENTACE - SOUČASNÝ STAV (zdroj: vosarna.webnode.cz)

OBR. 8 FOTODOKUMENTACE -  PŮVODNÍ STAV (zdroj: vosarna.webnode.cz)
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JANEČKŮV MLÝN

OBEC: KARVINÁ

ROZLOHA: 0,4 ha

OBDOBÍ REVITALIZACE: 2014 – 2015

NÁKLADY REVITALIZACE: CCA 40 mil. Kč

VÝCHOZÍ SITUACE
Samotný Janečkův mlýn je komplexem budov a pozemků, který podle historických 
pramenů postavil kolem roku 1898 pan Alois Janeček. Je tvořen pětipodlažní 
budovou mlýna, s dřívější funkcí automatického vodního mlýna, rodinným domem, 
pilou a malou vodní elektrárnou. V pozdější době sloužil především ke skladování 
materiálů, například jako sklad civilní obrany. Od devadesátých let minulého století byl 
objekt zcela opuštěn.

SOUČASNÝ STAV
V současnosti budova slouží jako Slezské vzdělávací centrum, ve kterém jsou 
pořádány vzdělávací semináře, školení a rekvalifikace.
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OBR. 11 FOTODOKUMENTACE - SOUČASNÝ STAV (zdroj: www.msstavby.cz)

OBR. 10 FOTODOKUMENTACE - PŮVODNÍ STAV (zdroj: www.msstavby.cz)
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BUSINESS PARK OSTRAVA

BUSINESS PARK OSTRAVA

OBEC: OSTRAVA-KUNČIČKY, OKRES: OSTRAVA

ROZLOHA: 13,5 ha

NÁKLADY REVITALIZACE: N/A

PŮVODNÍ STAV
Cementárna Hranice – zpracování vysokopecní strusky.

SOUČASNÝ STAV
Moderní business park, který nabízí prostory a zázemí především pro SME´s 
společnosti z oblasti výroby vývoje, výzkumu, ale také pro společnosti zabývající se 
skladováním a logistickými operacemi. Park bude zahrnovat 7 výrobních hal 
(54 000 m2), 2 administrativní budovy (10 000 m2), až 1 500 zaměstnanců. 
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OBR. 12 FOTODOKUMENTACE – SOUČASNÝ STAV (zdroj: www.green-square.cz)
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VYBRANÉ PROJEKTY 
BROWNFIELDŮ PŘIPRAVENÉ 
K REGENERACI
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„DŮM PŘÍRODY“

OBEC: MORÁVKA, OKRES: FRÝDEK-MÍSTEK

ROZLOHA: 7,98 ha

NÁKLADY REVITALIZACE: CCA 120 mil. Kč

PŮVODNÍ STAV: JEDNÁ SE O BÝVALÝ AREÁL LESNÍ ŠKOLKY MORÁVKA

BUDOUCÍ ZÁMĚR:  „DŮM PŘÍRODY“

V současné době je zpracována projektová dokumentace pro přestavbu na pláno-
vaný budoucí záměr, kterým je „Dům přírody“. Projekt vznikl ve spolupráci s vedením 
Správy CHKO Beskydy a v čele s autorem architektem Martinem Foldynou. Nosným 
pilířem záměru není stavba na zelené louce, ale elegantní transformace dnes již 
bohužel nevyužitého původně výrobně-zemědělského areálu přímo v CHKO, který 
nabízí naprosto variabilní možnosti pro nové funkční využití a provozní řešení. Myšlen-
kou architekta je maximálně využít stávající prostorové uspořádání i konstrukce 
a nenásilným způsobem je dotvořit tak, aby vyhovovaly potřebám „Domu přírody 
Beskyd“, které jsou značnou měrou definovány manuálem vydaným MŽP. 
(http://goo.gl/ozSrl7)

OBR. 13 FOTODOKUMENTACE – SOUČASNÝ STAV (zdroj: ARR)
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SKLADY CIVILNÍ OBRANY 
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

PŮVODNÍ STAV
Jedná se o oplocený areál bývalých vojenských CO skladů v okrajové části města 
Frenštátu pod Radhoštěm.  Areál je ve špatném technickém stavu, dlouhodobě 
nebyl udržován a bude vyžadovat náročné stavební zásahy směřující ke změně 
struktury využití areálu z oblasti původního určení, do podoby funkčního a moderního 
areálu, který bude splňovat požadavky investorů.

BUDOUCÍ ZÁMĚR
V  plánu je vybudovat průmyslový park, který bude sloužit malým a  středním 
podnikům k vykonávání jejich podnikatelské činnosti. 

OBEC: FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

ROZLOHA: 41,6 ha, ZASTAVĚNÁ PLOCHA 8 420 m2

NÁKLADY REVITALIZACE: CCA 195 mil. Kč

OBR. 14 FOTODOKUMENTACE – SOUČASNÝ STAV (zdroj: www.novojicinsky.denik.cz)
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HÜCKELOVY VILY

PŮVODNÍ STAV
Dvě vily postavené v letech 1880 až 1890 podle návrhů vídeňského architekta Otto 
Thienemanna patřily rodině Hückelů, majitelům sousední továrny na klobouky 
(současný TONAK). 

BUDOUCÍ ZÁMĚR
Starosta obce vidí budoucí záměr takto: Jedna z vil by mohla sloužit ke zdravot-
nickým účelům. Ve druhé by se mohl vybudovat multifunkční kulturně společenský 
prostor. Památkovou podstatu objektu by podle odborníků nenarušila ani přístavba 
sálu, který by mohl být zapuštěn do úrovně suterénu budov. Záchranné práce by 
přišly na zhruba 37 milionů, obnova obou vil na dalších asi sto milionů. Když architekti 
připočetli venkovní úpravy a náklady na nové využití, došli k částce 195 milionů 
korun.*

OBEC: NOVÝ JIČÍN

ROZLOHA: 3,76 ha, ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 1 319 m2

NÁKLADY REVITALIZACE: CCA 195 mil. Kč

PŮVODNÍ STAV: PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ ZCHÁTRALÉ VILY

OBR. 15 FOTODOKUMENTACE – SOUČASNÝ STAV (zdroj:  MÚ Nový Jičín)

*zdroj: www.msstavby.cz
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Investment opportunities in 
the Moravian-Silesian Re gion

POUŽITÉ ZKRATKY:

ARR Agentura pro regionální rozvoj
BRF Brownfield/y
MSK Moravskoslezský kraj
OP Operační program

PUBLIKACI ZPRACOVALA:
Agentura pro regionální rozvoj, a. s.
Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava
www.arr.cz




