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Setkání k problematice brownfieldů v Jihočeském kraji 

Datum a čas jednání: 24. 6. 2020 od 13:00 hodin 

Místo jednání: Krajský úřad Jihočeského kraje 

Přítomni: Ing. Veronika Cenková (OEZI), RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D. 

(JČU – EF), Ing. Lucie Jakubcová (OREG), Mgr. František Mlčák (JVTP), 
Ing. Jan Návara (OEZI), Mgr. Milena Nováčková (OREG), Ing. Martin 

Plucha (OEZI), Ing. Lucie Tomandlová (CI), Ing. Marcela Tomešová 

(OEZI) 

Zapsaly:  Cenková, Tomešová 

 

M. Plucha přivítal všechny účastníky a poprosil je o jejich představení. Sdělil, že smyslem jednání je 
především zjistit jaké činnosti kdo vyvíjí a jaký je aktuální stav v tematice brownfieldů (dále také „BF“) 

v Jihočeském kraji a dále navázat případnou budoucí spolupráci.  

Poté předal slovo M. Tomešové, která krátce uvedla působnost a činnosti Regionální stálé konference 

pro území Jihočeského kraje (dále jen „RSK“), fungování a činnosti brownfieldové jednotky. Vznik 

jednotky pod RSK předpokládá Národní strategie regenerací brownfieldů 2019–2024 a hlavním důvodem 
je koordinovaný přístup k problematice. Mělo by se jednat o formálně nebo neformálně ustanovený tým 

odborníků se znalostmi a zkušenostmi s regeneracemi brownfieldů, který je bude mapovat a nabízet 
investorům. Jednotka by měla spolupracovat s mezirezortní pracovní skupinou pro regeneraci BF, 

vzdělávat, propagovat a poskytovat poradenství.  

Aktivitu RSK přítomní kvitovali a ocenili možnost vyměnit si vzájemně informace. J. Návara vyzval 

k představení činností v jednotlivých subjektech a k další diskusi.  

 

RSK 

- spolupráce na připomínkování Národní strategie regenerací brownfieldů 2019–2024 a opatření 
spojených s RSK – jednání ke kartám opatření odloženo na podzim 2020 

- úvodní sběr kontaktů v regionu 

- budoucí úkol - připravit jeden příklad dobré praxe 
- RSK může nabídnout semináře pro veřejnost s účastí MMR a MPO, informovanost na webových 

stránkách, prostor pro prezentaci na jednáních RSK, zajištění přenosu informací v území JČK 

i na národní úroveň   

 

Odbor regionálního rozvoje (OREG) 

- podpis Memoranda o spolupráci při rozvoji Národní databáze brownfieldů mezi CzechInvestem 

a Jihočeským krajem (2016) 
- vyhledávací studie (2007) 

 

CzechInvest (CI) 

- vyhledávací studie je základem databáze BF 

- MMR je přísnější než MPO – např. podle nich není objekt kasáren v Žižkově ulici BF, nepodali 
však vysvětlení 

- veřejná databáze na brownfieldy.eu – kvůli GDPR není úplná, někteří uživatelé nedali souhlas, 
noví uživatelé si zveřejnění mohou vybrat 

- správa i databáze nemovitostí – není veřejná 

- podnikatelské BF – zaštiťuje MPO, pro JČK nejsou dotace v podstatě dostupné, jsou pouze pro 
hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ) 

https://brownfieldy-dotace.czechinvest.org/Aplikace/bf-public-x.nsf/bfs.xsp
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- nepodnikatelské BF – zaštiťuje MMR, na celou ČR pouze 200 mil. Kč ročně (velmi nedostatečné), 

žadatelem může být obec, kraj, stát apod., podnikatelská část může tvořit 20 %, minulý rok 
bylo úspěšným žadatelem město Vlachovo Březí 

- průzkum v obcích II. typu (POÚ), starostové nemají většinou přehled o soukromých BF 
- v JČK převládají zemědělské a vojenské BF 

- pořádá konferenci k BF – kvůli Covid-19 odložena, L. Tomandlová zašle pozvánku 

- program Smart park for the Future – určen na demolice, např. nádražní domky 

 

JVTP 

- společně s OREG připravují strategii rozvoje, hledají BF pro novou budovu, zatím si vyhlédli 

Štítkárnu 
- F. Mlčák požádal OREG, aby sepsal požadavky na BF a odeslal na CI, který jim s hledáním 

pomůže 

 

JČU – EF 

- zabývá se BF z vlastní iniciativy 
- společně se studenty mapují venkovské BF (např. hospody, kina), které na dotaci nedosáhnou 

z důvodu malé velikosti BF 
- provádí také sociologické průzkumy a zjišťují, zda si lidé BF všímají, jak na ně působí atd.  

- na Jižní Moravě se díky diplomové práci studenta našel investor pro regeneraci bývalého JZD 

- úzká spolupráce s Ostravou (hornické BF) 
- s ostatními fakultami si vyměňují informace 

- Z. Dvořáková Líšková navrhla založit OneDrive, kde si budeme sdílet potřebné materiály  

 

Závěry 

Účastníci se shodli, že největším problémem je neexistence jednotného pohledu a definice BF 

a vlastnická struktura, kdy nemovitost často vlastní více majitelů.   

J. Návara sdělil, že prostřednictvím RSK je možné vyvinout tlak na ministerstva s požadavkem na jasnou 

a jednoznačnou definici BF, a to formou usnesení RSK již na 13. jednání dne 25. 8. 2020.  

M. Plucha navrhl možnost prezentace činností CI a JČU na nadcházející srpnové konferenci. Zástupce 

JČU i CI s prezentacemi souhlasili.  

Do regionální BF jednotky je vhodné zapojit také zástupce MAS T. Nováka, se kterým již nyní JČU 

spolupracuje, a Agrární komoru.  

Přítomní diskutovali také možné návrhy na příklady dobré praxe – např. Sladovna Písek, Hotel Dvořák. 

Účastníci se domluvili, že další setkání se uskuteční před 13. jednání RSK JK. Další jednání se mohou 

konat např. 2 × do roka nebo dle potřeby.  

 

Shrnutí a úkoly 

- připravit sdílené uložiště OneDrive (OREG, OEZI) 

- stanovit vhodný termín pro srpnové jednání (před 25. 8. 2020) (OEZI a RSK) 
- domluvit příklad dobré praxe (RSK po obdržení zadání MMR) 

- zaslat sborník BF a pozvánka na konferenci (CI) 

- promyslet možnost formálního vzniku a vedení BF jednotky v JČK (OREG, OEZI) 

 

 

 


