
Příklady úspěšné regenerace s využitím finančních prostřed-
ků z evropských fondů: � + � Dačického dům v Kutné Hoře, 
Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO, 
Kutná Hora (IOP), � + � Centrum sklářského umění, Huť Fran-
tišek v Sázavě (IOP), � + � Laserové centrum HiLASE, Dolní 
Břežany (OP VaVpI), � + � Laserové centrum ELI Beamlines, 
Dolní Břežany (OP VaVpI).



Ukázky zobrazení v různých zařízeních

Středočeský kraj se dlouhodobě zabývá problematikou brownfieldů  
s cílem nalézt, případně vytvořit vhodné podmínky k jejich regenera-
ci. Účelem je optimální využití lokalit, podpora nových investic v oblas-
ti podnikání, bydlení, volnočasových aktivit apod. Průvodním jevem je  
i zlepšení životního prostředí.
Z tohoto důvodu Středočeský kraj spolu s agenturou CzechInvest v roce 
2006 pořídily Vyhledávací studii lokalit brownfieldů na území Středočeského 
kraje. V roce 2008 Středočeský kraj tuto studii poprvé aktualizoval. V první 

etapě byl vypracován přehled o stavu a postupu regenerace brownfieldů. 
Podrobně, formou pasportů, bylo zdokumentováno 116 lokalit brownfieldů.
Tento počet není vyčerpávající, další lokality mohou zejména jejich vlastní-
ci, případně orgány místní samosprávy (po dohodě s vlastníky) doplnit do 
nabídky investičních příležitostí Středočeského kraje. Cílem aktivit Středo-
českého kraje v této oblasti je regenerace brownfieldů, tvorba nových pra-
covních příležitostí a rozvoj znalostní ekonomiky. Základní charakteristiku 
evidovaných brownfieldů ve Středočeském kraji uvádějí grafy níže.
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Vybrané investiční příležitosti ve Středočeském kraji

Vybrané investiční příležitosti ve Středočeském kraji jsou prezentovány na webové stránce Středočeského kraje (https:// 
www.kr-stredocesky.cz/ pod záložkami: Krajský úřad a samospráva – Regionální rozvoj – Investiční příležitosti) na adrese https:// 
www.kr-stredocesky.cz/web/regionalni-rozvoj/investicni-prilezitosti a současně v interaktivní mapové aplikaci, kterou lze prohlížet   
i v mobilních zařízeních.

Mapová aplikace Investiční příležitosti ve Středočeském kraji nabízí uživateli mj. jednoduchou a hlavně rychlou možnost zobrazit si u zájmové lokality 
příslušnou dokumentaci (identifikační kartu), přináší řadu užitečných nástrojů a umožňuje  i další práci s různými podkladovými mapami. 

Mapová aplikace Investiční příležitosti ve Středočeském kraji je publikována v rámci Mapového portálu Středočeského kraje.

Struktura dle původního využití (počet lokalit) Struktura dle navrhovaného využití Struktura podle ekologické zatíženosti

Struktura podle druhu vlastnictví Struktura podle typu lokality Struktura podle velikosti lokality

Zdroj: Středočeský kraj (2018) s použitím dat CzechInvest (Pozn.: celkem 138 lokalit, struktury uvedeny dle počtu lokalit.) 
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