
1

ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY BROWNFIELDS 
V KRAJI VYSOČINA

Ing. Ivona Hájková
22. 10. 2015



2

Koncepční přístup Kraje Vysočina k řešení problematiky brownfields

Strategické dokumenty: 

Strategie Kraje Vysočina  2020 
- A2 – Přitažlivý venkov

Program rozvoje kraje 2015 - 2018:
- 1.2 – Konkurenceschopné podnikatelské prostředí
- 4.1 – Obnova a rozvoj venkovského prostoru
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Cíle kraje v oblasti regenerace brownfields

- zlepšení celkového obrazu kraje regenerací starých 
nevyužívaných popř. málo využívaných kapacit po průmyslové, 
resp. zemědělské činnosti s následnou minimalizací jejich počtu

- zvýšení povědomí o problematice regenerace brownfields
- zvýšení zájmu investorů o znovuvyužití brownfields, rozšíření 

příležitostí pro podnikatele
- vytvoření uceleného přehledu o investičních příležitostech
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Informační zdroje

- 2004 – Studie využitelnosti brownfields v Kraji Vysočina 
- 2005 – Vyhledávací studie ve spolupráci 

s Agenturou CzechInvest
- od r. 2006 pravidelná každoroční aktualizace 

v rámci databáze investičních příležitostí
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Servis pro podnikatele

- http://www.kr-vysocina.cz/pro-podnikatele.asp?p1=31756

http://www.kr-vysocina.cz/pro-podnikatele.asp?p1=31756


6

Katalog investičních příležitostí
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Seznam brownfields 
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Databáze investičních příležitostí

-42 objektů (celková rozloha cca 435 ha)
- průmyslových – 15
- zemědělských – 11
- armádních – 5
- ostatních – 11
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Multifunkční dům Brtnice
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Mapa BF a páteřní sítě Kraje Vysočina
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Nabídka brownfields

-propagace BF - veletrhy investičních příležitostí v ČR i zahraniční 
(Urbis Invest, dříve Real Vienna, EXPO REAL)
-vyhledávání vhodných lokalit dle individuálních přání potenciálních 
investorů

- zájem především o lokality v blízkosti D1 nebo do vzdálenosti 
10 km od ní

- 2014 – fa Santera (BE) – zájem o ekologicky zatížené lokality
-součinnost při přípravě revitalizací, odstraňování ekologických zátěží
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Současná situace

-2015 – Memorandum o spolupráci při rozvoji Národní databáze 
brownfields
-změna způsobu prezentace krajské databáze investičních příležitostí 
– využití GIS nástrojů
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Problémy revitalizace z pohledu kraje

-vlastnická práva
-ekologické zátěže
-současné možnosti podpory
-preference greenfields před brownfields
-veřejné mínění
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Děkuji za pozornost

Ing. Ivona Hájková
Odbor regionálního rozvoje
Krajský úřad Kraje Vysočina
hajkova.ivona@kr-vysocina.cz
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