
      

    

 

Tisková zpráva: 

V pondělí 30. 11. 2015 proběhlo v kampusu Masarykovy univerzity v Brně slavnostní otevření 

biomedicínsky a biotechnologicky orientovaného technologického parku a podnikatelského 

inkubátoru Biology Park. Za účasti radního Jihomoravského kraje Václava Božka, náměstka 

ministra průmyslu a obchodu Tomáše Novotného, delegátů Hospodářské komory ČR, představitelů 

Masarykovy univerzity a prezidenta společnosti vědeckotechnických parků tak byla symbolicky 

zakončena stavební fáze nového nástroje podpory a rozšíření infrastruktury pro inovativní 

projekty, start-upy a podnikatele v oblasti přírodních věd a medicíny, a slavnostně zahájen 

samotný provoz objektu. 

Biology Park nabízí plně vybavené chemické a biotechnologické laboratoře, čisté laboratoře 

a administrativní prostory v atraktivní lokalitě v blízkosti Fakultní nemocnice Brno, biomedicínského 

inkubátoru Jihomoravského kraje INBIT, pavilonu Integrovaných laboratoří biomedicínských 

technologií ILBIT, fakult Masarykovy univerzity a především Středoevropského technologického 

institutu CEITEC. Vzniká tak další unikátní prostředí pro propojování akademického a podnikatelského 

prostředí, které svým uživatelům přináší moderní a funkční prostor pro jejich inovativní a výzkumnou 

činnost, ale i možnost blízké spolupráce s významnými brněnskými vědci. 

 „Podpora biologicky orientovaných vědních oborů jen logicky navazuje na dlouhodobou snahu o 

aktivní propojování akademického a komerčního prostředí na jižní Moravě. Objekt Biology Park tak 

doplňuje již provozované převážně technologicky orientované vědeckotechnické parky,“ uvedl Petr 

Kostík, předseda představenstva společnosti Biology Park Brno a.s., investora projektu.  

„Hlavním cílem bylo vytvoření nového prostředí pro podporu inovativního podnikání v oblasti 
biomedicíny a technologií, které umožní spolupráci s vysokými školami a vědeckými pracovišti. Dojde 
nejen k vytvoření partnerství mezi výzkumnou a podnikatelskou sférou, ale i k růstu ekonomické 
úrovně regionu prostřednictvím podpory rozvoje. Těší mě, že se OHL ŽS na takto významném projektu 
může podílet,“ říká Michal Štefl, předseda Krajské hospodářské komory jižní Moravy. 

Objekt Biology Park Brno je novostavba o čtyřech nadzemních a jednom podzemním podlaží 
s celkovou zastavěnou plochou 2 200 m2 a podlažní plochou objektu 6 530 m2. „Půdorys má zalomený 
tvar, reaguje tak na okolní zástavbu. Navíc se území objektu nachází v ochranném pásmu Městské 
památkové rezervace Brno a okrajově je dotčeno zvláštním režimem, je totiž třeba počítat s rezervou 
pro univerzitní botanickou zahradu. Tam však výstavba již nezasahuje,“ popisuje zástavbu Tomáš 
Nossek, výkonný ředitel závodu Česká republika OHL ŽS, a.s. V lomu objektu se nachází vstupní a 
komunikační hala, v jejíž blízkosti jsou umístěny i prostory bistra a zasedací místnost. Jižní část 
objektu je primárně koncipovaná pro administrativu, ostatní prostory objektu jsou převážně 
laboratoře.  

Projekt Biology Park Brno byl významně podpořen aktivitou Krajské hospodářské komory jižní Moravy 

a Masarykovou univerzitou v Brně. Rozpočet na jeho realizaci byl kofinancován z evropských zdrojů 



      

    

operačního programu Podnikání a inovace, což umožnilo ve velice krátké době vybudovat úzce 

specializovaný prostor a budoucím uživatelům poskytnout nejen kvalitní zázemí, ale i technologickou 

podporu a další služby jako projektové, dotační a patentové poradenství nebo pomoc při transferu 

výstupů jejich činnosti na trh. 

Bližší představení projektu je k dispozici v rámci webové prezentace http://www.biologypark.cz . 

http://www.biologypark.cz/

