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hlavní aktivity RRAJM 

 rozvoj měst a obcí 

 zahraniční spolupráce 

 podpora investic a inovací 

 podpora socioekonomicky  

 slabším regionům Jihomoravského kraje 

 podpora regenerace brownfieldů 
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aktivity RRAJM  
v podpoře regenerace BF 

 vytváření širšího povědomí o problematice 

 poradenství k záměrům regenerace BF - 

vyhledávání vhodných finančních zdrojů 

 realizace konkrétních projektů 

 zahraniční spolupráce 

 mapování a evidence BF – marketing lokalit  

 spolupráce na přípravě koncepčních dokumentů 

(prosazování regenerace BF) 

 spolupráce s akademickou sférou 
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Případové studie regenerace brownfieldů 

vychází od roku 2006 - http://www.rrajm.cz/publikace 

 

 

 

 

 

 

 

prezentováno 53 úspěšných projektů – 24 z JMK  

publikace 

http://www.rrajm.cz/publikace
http://www.rrajm.cz/publikace
http://www.rrajm.cz/publikace
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putovní výstava 
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poradenství 

2007 – 2015: konzultace k 110 BF projektům  
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o rešerše datové základny 

o tvorba webového portálu 

o nabídka vybraných lokalit  

 

termín realizace: 2010 

aktualizace:2012, 2014 (2016)  

počet zařazených lokalit: 374  

rozloha BF: 949 ha   
 

Brno: 128 lokalit (378 ha)    

evidence BF v JMK 

+ 

= 
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počet BF a jejich 
rozloha v m² 
 

BF ve 242 obcích JMK 

128 

Brno 

Břeclav 

Hodonín 

Znojmo 

Blansko 
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struktura BF v JMK – 31.12.2015
  

dle původního využití: 374 lokalit (949 ha) 

 

ha    počet 
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struktura BF v JMK – 31.12.2015 

dle vlastnické struktury: 374 (949 ha) 

 

ha    počet 
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struktura BF v JMK – 31.12.2015 

dle velikostní kategorie: 374 (949 ha) 
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bariéry regenerace 
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využití fin. prostředků pro 
regeneraci BF (2007-2014) 

podle zamýšleného využití (mil. Kč) 

 

 
1 397 

436 

449 

174 

44 

2 500 
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využití fin. prostředků pro 
regeneraci BF (2007-2014) 

podle ORP (mil. Kč) 
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klíčové dokumenty podpory BF 
v ČR a JMK 

Hlavní podpůrné argumenty pro institucionálně vedenou podporu 
revitalizačních projektů na úrovni JMK (ČR) 

přímo   

 Czech Brownfields Regeneration Strategy, Parsons and Brinckerhoff, 
Praha 2004  

 Národní strategie regenerace brownfieldů, CzechInvest, Praha 2008 
(aktualizace 2015-16)  

nepřímo  

 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), Parlament ČR, Praha 2006 (znění 2013) 

 Státní politika životního prostředí ČR, MŽP, Praha 2012-2020   

 Politika územního rozvoje ČR 2008 ve znění Aktualizace č. 1, MMR, 
Praha, Brno 2015 

 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje,Brno 2006,2013  

 Program rozvoje Jihomoravského kraje 2010, 2013, Brno 

 Strategie pro Brno, Brno 2007 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi/$FILE/OEDN-statni_politika_zp-20130110.pdf.pdf
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spolupráce s akademickou 
sférou 



www.rrajm.cz 20 

spolupráce s akademickou 
sférou 
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jak dál? 

 promítnutí problematiky do regionálních (národních) 

koncepcí a jejich implementace 

 vznik platformy pro komunikaci - zahrnutí BF do širšího 

povědomí + vhodné institucionální propojení = E5 

 mapování - znalost problematiky v obcích - cílený marketing 

 iniciace veřejných finančních prostředků k zájmu soukromých 

investic (veřejno-soukromá partnerství) 

 upřednostňování nabídky BF před GF 

 intervenovat tam, kde to má smysl - nutná znalost vývoje 

a potřeb trhu  

 spolupráce s akademickou sférou 
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Mgr. Jan Hladík 

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 

Tel./fax: +420 541 211 635 

Mobil: +420 723 422 036 

Mail: jan.hladik@rrajm.cz  

  

Děkuji za pozornost 

mailto:jan.hladik@rrajm.cz

