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I. ÚVOD, CÍL POSOUZENÍ
Vyhodnocení vlivů koncepce "Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018 - 2021" (dále jen PRJMK) na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000 bylo zadáno v měsíci prosinci 2013.
Požadavek vyhodnocení dle §45i vyplynul ze závěru zjišťovacího řízení vydaných MŽP ČR (č.j.:
MZP/2017/710/1851 ze dne 25.10. 2017), kde je požadováno mimo jiné i vyhodnocení vlivů předmětné
koncepce na území soustavy Natura 2000, tj. vyhodnocení ve smyslu §45i zákona o ochraně přírody a
krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění.
Předmětem hodnocení je oborová koncepce v působnosti kraje - Program rozvoje Jihomoravského kraje.
Ta představuje strategický dokument kraje v oblasti regionálního rozvoje.
Cílem tohoto hodnocení je zjistit, zda má koncepce významně negativní vliv na předměty ochrany a
celistvost dotčených evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO).
Hodnocení proběhlo v listopadu 2017, souběžně s hodnocením vlivů koncepce na životní prostředí - SEA.
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II. ÚDAJE O KONCEPCI, PŘEDMĚT POSOUZENÍ KONCEPCE
2.1 Základní údaje
Program rozvoje Jihomoravského kraje představuje základní střednědobý programový dokument
identifikující hlavní rozvojové priority k podpoře regionálního rozvoje na úrovni kraje. Slouží jako nástroj
řízení této podpory. Specifikuje strategické cíle, opatření a rozvojové aktivity oblastí Jihomoravského kraje,
které budou kraj, obce a města ve svých působnostech programově i finančně podporovat a
zabezpečovat.
Program Jihomoravského kraje 2018-2021 (PRJMK) je hlavním realizačním dokumentem Strategie rozvoje
Jihomoravského kraje 2020 (SRJMK 2020). Od vzniku kraje jde o pátý dokument tohoto typu. Jedná se o
koncepci připravovanou jako pokračování stávajícího Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2014 2017, která je zpracovávána pro období následujících čtyř let tj. pro období 2018 - 2021. Program rozvoje
Jihomoravského kraje je realizačním a koordinačním nástrojem řízení rozvoje kraje. PRJMK 2018 – 2021
bude vycházet ze Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 (a to i pokud jde o strukturu návrhové
části), která byla schválena v roce 2012 a jejíž součástí je rovněž SEA vyhodnocení.
Program rozvoje Jihomoravského kraje je tak z hlediska hierarchie krajských rozvojových koncepcí
operačním dokumentem Strategie rozvoje Jihomoravského kraje. V návaznosti na vizi a strategické cíle
přijaté ve Strategii rozvoje Jihomoravského kraje 2020 a ve vazbě na programové priority politické
reprezentace kraje Program konkretizuje pro plánovací období cíle, priority a rozvojové aktivity v kraji.
Hlavním aktérem zpracování a realizace je kraj jako samosprávný subjekt. Program na základě spolupráce
aktérů zúčastněných při jeho tvorbě vymezuje nositele přípravy a realizace rozvojových aktivit a projektů a
stanoví způsob a pravidla financování a implementace.
Realizace Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2018 - 2021 proběhne ve třech etapách:


Zpracování zhodnocení naplňování Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2014 - 2017,
zpracování analytické, programové části, finančního rámce a implementační části PRJMK;



Zpracování připomínek pracovní skupiny a odevzdání finální verze PRJMK;



Zapracování výsledků SEA - posouzení vlivu koncepce na životní prostředí a odevzdání finálního
dokumentu.

V průběhu přípravy dokumentu jsou všechny relevantní výstupy podrobovány připomínkovému řízení ze
strany odborné i laické veřejnosti. Předložení koncepce ke schválení je předpokládáno na počátku roku
2018.
Na posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA) bude následně navazovat celá řada dalších
legislativou vyžadovaných postupových kroků, zejména (v projektové fázi) posouzení konkrétních záměrů
z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a to dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, v platném znění (EIA).
Po schválení dokumentu bude probíhat pravidelné každoroční vyhodnocování jeho implementace,
současně bude probíhat monitoring koncepce dle § 10h, zákona č. 100/2001 Sb., o ochraně přírody a
krajiny.

2.2 Obsah koncepce
V současnosti platný Program rozvoje Jihomoravského kraje byl navržen pro období 2014 - 2017, s
blížícím se koncem tohoto období vyvstává tedy potřeba jeho aktualizace. Nová (aktualizovaná) koncepce,
postavená na vyhodnocení míry plnění cílů a vizí předchozího programovacího období a na revizi cílů, vizí
a východisek dosavadní koncepce, bude ovlivňovat budoucí rozvoj kraje v následujícím období. Čerpání
dotací z podpůrných programů evropské, státní či regionální politiky je rovněž podmíněno zpracováním
aktuálního strategického dokumentu.
Cílem nového PRJMK 2018 - 2021 bude vyjádřit pro stanovené období aktuální rozvojové směry kraje v
souladu s rozvojovými směry EU a ČR. Poukázat na potenciální aktivity a možnosti ve všech řešených
oblastech, jež jsou na regionální a lokální úrovni Jihomoravského kraje žádoucí a budou veřejnou správou
podporované.
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Program rozvoje je členěn do tří hlavních částí:


A. Analytická část;



B. Návrhová část;



C. Implementační část.

Analytická část
Analytická část je uvedena závěry z průběžného vyhodnocení SRJMK 2020 a hodnocení předchozího
PRJMK a doporučeními ke tvorbě nového PRJMK. V úvodní kapitole s východisky je i přehled kompetencí
kraje.
Stěžejní částí je profil kraje, kde je stručně popsána situace v jednotlivých tematických oblastech.
Navazuje zhodnocení rozvoje jednotlivých správních obvodů s rozšířenou působností a vymezení sociálně
znevýhodněných oblastí a oblastí ohrožených environmentálními riziky.
Cenné podněty jsou seskupeny v kapitole s názory významných aktérů. Vnější vlivy jsou identifikovány v
PESTLE analýze. Poslední shrnující kapitolou je SWOT analýza. V závěru je zařazen slovník pojmů.
Návrhová část
V úvodní části PRJMK je obsažen přehled priorit a opatření a zachycení jejich vazeb na SRJMK 2020 a
také na aktuální realizační koncepce.
Aktivity PRJMK jsou rozčleněny do 13 opatření řešících 4 priority. U každé aktivity je uvedena řada
realizačních informací. V závěru je zařazen přehled aktivit výrazněji rozvíjejících prvky SMART regionu a
aktivit významněji řešících rozvoj okrajových regionů. Informace týkající se financování jsou potom
seskupeny ve finančním plánu. Informace k rozpočtu na rok 2018 budou doplněny po jeho schválení.
Implementační část
Implementační část obsahuje:


Přehled odpovědností jednotlivých subjektů zapojených do realizace PRJMK;



Postup sledování a hodnocení PRJMK (včetně struktury ročních zpráv o plnění);



Postup aktualizace PRJMK;



Analýzu rizik.

2.3 Hlavní cíle koncepce
Hlavními úkoly Programu rozvoje JMK jsou:


v návaznosti na SRJMK 2020 identifikovat aktuální témata k řešení, zhodnotit aktuální stav již
řešených témat a zformulovat hlavní priority kraje na následující 4 roky,



provázat jednotlivé tematické koncepce kraje a začlenit do PRJMK ty, které aktuálně
rozpracovávají priority PRJMK,



stanovit konkrétní kroky krajské samosprávy, které mohou napomoci k řešení zjištěných problémů
kraje.

Rámec návrhové části Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2018 - 2021 je dán vizí a strategickými
pilíři Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020, definovanými následovně:
Vize Jihomoravského kraje dle Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020:
Jihomoravský kraj bude ekonomicky prosperujícím regionem, otevřeným vůči mezinárodním
výzvám a impulzům, poskytujícím svým obyvatelům prostor pro kvalitní život.
Vize je založena na 4 pilířích:


1. Konkurenceschopnost,



2. Sociální soudržnost,



3. Infrastruktura;



4. Vyvážený rozvoj území kraje.
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Výše uvedený rámec potom rozvíjí globální cíle koncepce vycházející ze Strategie rozvoje
Jihomoravského kraje 2020:


Zvýšit konkurenceschopnost regionální ekonomiky v evropském a globálním měřítku
prostřednictvím rozvoje znalostní ekonomiky v klíčových/strategických odvětvích kraje, vysoké
atraktivity regionu pro zahraniční investice a fungujícího segmentu malých a středních firem,



Stabilizovat znevýhodněné části kraje z hlediska jejich vybavenosti, ekonomického a sociálního
rozvoje a využití krajiny. Stimulovat zvyšování konkurenceschopnosti lokálních ekonomik mimo
stabilizovaná území kraje a zastavit trend odchodu mladé a vzdělané populace z těchto území,



Zkvalitněním poskytovaných veřejných služeb vytvořit podmínky pro rozvoj všech skupin obyvatel
a zvýšit atraktivitu území pro návštěvníky i investory,



Vybudovat kvalitní, dostatečně kapacitní a dlouhodobě udržitelnou páteřní dopravní infrastrukturu
a zlepšit tak dostupnost území z nadnárodních center ekonomické aktivity i napojení periferních
částí regionu na centrum.

V rámci svojí koordinační role bude PRJMK více vtahovat a propojovat jednotlivé tematické koncepce. Zde
jde zejména o oblast vzdělávání (s Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávací soustavy JMK 2016 - 2020,
Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání JMK a Strategií rozvoje lidských zdrojů JMK 2016 – 2025),
hospodářství (s Regionální inovační strategií 2014 - 2020, Program rozvoje cestovního ruchu JMK na
období 2014 - 2020), sociální oblast (Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na
období 2018 - 2020) či oblast odpadového hospodářství (Plán odpadového hospodářství Jihomoravského
kraje 2016 - 2025).
Klíčovou prioritou kraje zůstává i nadále dořešení dopravních záležitostí. Mimořádnou důležitost má řešení
klimatických změn (resp. zejména adaptace na sucho - se zaměřením na zemědělskou výrobu a se
zaměřením na krajinu a životní prostředí) a řešení situace v periferních (hospodářsky slabých) regionech.
Ve vztahu k rozvoji venkova budou rozvíjena témata veřejných služeb a infrastruktury (zejména
zintenzivnění řešení čištění odpadních vod). Průřezovým tématem bude „Smart region“ a uplatnění
chytrých řešení, což by mělo vést k novým řešením nezatěžujícím životní prostředí.
Tab.: Cíle a priority Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020
Globální cíle SRJMK
Zvýšit konkurenceschopnost regionální
ekonomiky v evropském a globálním
měřítku prostřednictvím rozvoje znalostní
ekonomiky v klíčových/strategických
odvětvích kraje, vysoké atraktivity regionu
pro zahraniční investice a fungujícího
segmentu malých a středních firem

Zkvalitněním poskytovaných veřejných
služeb vytvořit podmínky pro rozvoj
všech skupin obyvatel

Specifické cíle SRJMK
Zvýšit inovační výkonnost regionální ekonomiky a zařadit JMK
mezi nejvíce inovativní regiony EU
Vytvořit podmínky pro dynamický rozvoj malého a středního
podnikání
Zvýšit efektivitu marketingu JMK z hlediska všech
potenciálních cílových skupin
Zajistit kvalitní a dostupné sociální služby a zdravotní péči pro
seniory
Optimalizovat síť a zvýšit kvalitu služeb pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením
Posílit význam a zvýšit zájem obyvatel o celoživotní
vzdělávání
Zvýšit vzdělanost obyvatel kraje a prohloubit její vazbu na trh
práce
Posílit atraktivitu bydlení v kraji pro přicházející pracovníky,
jejich rodiny a studenty

Priorita SRJMK

Priorita 1:
Konkurenceschopná
regionální ekonomika
v evropském / globálním
měřítku

Priorita 2:
Kvalitní a odpovídající
nabídka veřejných
služeb

Zlepšit poskytování zdravotní péče a zlepšit zdravotní stav
obyvatel
Zvýšit efektivitu a zlepšit obraz veřejné správy
Vytvořit kvalitní a kapacitní páteřní infrastrukturu pro silniční a
cyklistickou dopravu
Vybudovat kvalitní, dostatečně
kapacitní a dlouhodobě udržitelnou
páteřní dopravní a technickou
infrastrukturu kraje

Zmodernizovat a zkvalitnit páteřní infrastrukturu pro kolejovou
dopravu
Zlepšit napojení Brna na evropská centra a posílit propojení s
letištěm Vídeň
Zajistit dostatečně kapacitní a dlouhodobě udržitelné
zásobování pitnou vodou
Vytvořit fungující systém ochrany sídel před povodněmi
Zajistit udržitelné zásobování a využívání energií

Priorita 3:
Rozvoj páteřní
infrastruktury a
dopravního napojení
kraje
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Globální cíle SRJMK

Stabilizovat znevýhodněné části kraje z
hlediska jejich vybavenosti,
ekonomického a sociálního rozvoje a
využití krajiny

Specifické cíle SRJMK
Zajistit adekvátní a ekonomicky udržitelnou vybavenost území
veřejnými službami
Zvýšit kvalitu a kompetenci místní samosprávy jako
základního předpokladu a současně nástroje řešení problému
zaostávání znevýhodněných částí kraje
Zvýšit konkurenceschopnost místních podnikatelů a jejich
napojení na vnější trhy a rozšířit nabídku pracovních
příležitostí
Zkvalitnit napojení na regionální a nadregionální rozvojová
centra a osy a infrastrukturní vybavenost měst a obcí
Stabilizovat krajinu s ohledem na její produkční funkci i z
hlediska jejích přírodních hodnot a zvýšit udržitelnost,
konkurenceschopnost a image zemědělství jako strategického
odvětví z hlediska místní ekonomiky (vč. navazujících odvětví)
i péče o krajinu

Priorita SRJMK

Priorita 4:
Dlouhodobá
životaschopnost
znevýhodněných částí
kraje

2.4 Priority a opatření PRJMK 2018 - 2021
Níže je graficky znázorněna struktura strategických cílů koncepce:
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2.5 Přehled uvažovaných variant řešení
Program rozvoje Jihomoravského kraje byl zpracován v jedné variantě řešení. Jako referenční nulová
varianta je uvažována platnost dosavadního Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2014 - 2017 a
Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020.

2.6 Podrobný přehled jednotlivých aktivit v rámci opatření
Níže jsou prezentovány všechny dílčí aktivity plynoucí z opatření a priorit koncepce:
Priorita 1. Dobudování infrastruktury
Opatření 1.1: Podpora přípravy a realizace klíčových dopravních staveb
Dílčí aktivity:
1.1.1 Podpora výstavby D43
1.1.2 Podpora výstavby D52
1.1.3 Podpora dalších významných silničních staveb
1.1.4 Podpora řešení dopravní zátěže obcí a měst
1.1.5 Podpora zásadní modernizace páteřní železniční infrastruktury
Opatření 1.2: Zlepšení podmínek pro dopravu a posílení provázanost
Dílčí aktivity:
1.2.1 Spolupráce a koordinace s obcemi v oblasti dopravy
1.2.2 Modernizace sítě krajských silnic
1.2.3 Realizace Plánu dopravní obslužnosti JMK pro období let 2017–2021
1.2.4 Pořízení nových vlakových jednotek pro regionální dopravu
1.2.5 Rozvoj zázemí pro IDS JMK
1.2.6 Prosazování modernizací další železniční infrastruktury s ohledem na potřeby IDS JMK
1.2.7 Využití potenciálu brněnského letiště
1.2.8 Realizace Koncepce rozvoje cyklistiky v JMK na období 2016–2023
1.2.9 Podpora rozvoje ekologických způsobů automobilové dopravy a elektromobility
1.2.10 Podpora dopravní výchovy a osvěty
Opatření 1.3: Rozvoj technické infrastruktury
Dílčí aktivity:
1.3.1 Podpora dobudování kanalizací a ČOV v obcích
1.3.2 Řešení zásobování pitnou vodou
1.3.3 Podpora zadržování a využití dešťové vody
1.3.4 Koordinace rozvoje informační infrastruktury
Priorita 2. Zajištění kvality života obyvatel
Opatření 2.1: Rozvoj vzdělávacího systému
Dílčí aktivity:
2.1.1 Realizace Dlouhodobého záměru vzdělávání JMK a Krajského akčního plánu JMK
2.1.2 Realizace Koncepce podpory nadání a péče o nadané na období let 2014–2020
2.1.3 Monitoring projektů EU v oblasti vzdělávání
2.1.4 Zlepšení stavu budov škol
Opatření 2.2: Zkvalitňování sociálního prostředí kraje
Dílčí aktivity:
2.2.1 Realizace Strategie rozvoje lidských zdrojů v JMK 2016-2025
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2.2.2 Realizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v JMK 2018-2020 a souvisejících
dokumentů
2.2.3 Realizace Koncepce rodinné politiky JMK na období 2015-2019
2.2.4 Realizace Koncepce prevence kriminality JMK na období 2017-2021
2.2.5 Realizace strategie protidrogové politiky JMK
Opatření 2.3 Rozvoj podmínek pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
Dílčí aktivity:
2.3.1 Posílení informovanosti a hodnocení v oblasti zdravotnické péče
2.3.2 Zlepšení personálního zajištění zdravotnických služeb kraje
2.3.3 Podpora zajištění zdravotní péče v obcích
2.3.4 Podpora zdravého stylu života a ochrana zdraví
Opatření 2.4 Rozvoj podmínek pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
Dílčí aktivity:
2.4.1 Podpora rozvoje kultury a památkové péče
2.4.2 Realizace Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020
2.4.3 Podpora sportovní infrastruktury
2.4.4 Podpora sportování
2.4.5 Vytvoření a realizace koncepce podpory vrcholového sportu
Opatření 2.5 Udržení služeb na venkově
Dílčí aktivity:
2.5.1 Podpora vybavenosti venkovských obcí
2.5.2 Podpora specifických řešení komerčních služeb v malých obcích
2.5.3 Podpora rozvoje obecních knihoven
2.5.4 Podpora spolkové a dobrovolnické činnosti
Opatření 2.6 Zkvalitňování činnosti veřejné správy
Dílčí aktivity:
2.6.1 Koncepční přístup k rozvoji
2.6.2 Rozvoj komunikačních aktivit kraje
2.6.3 Rozvíjení informačního a technologického zázemí pro správu území
2.6.4 Rozvoj přeshraniční spolupráce
2.6.5 Zavedení operativního krizového informačního systému
2.6.6 Uplatnění smart řešení v provozu krajského úřadu a organizací kraje
Priorita 3. Řešení problémů životního prostředí
Opatření 3.1: Zmírnění dopadů klimatických změn
Dílčí aktivity:
3.1.1 Iniciace a koordinace činností ke zmírnění dopadů klimatických změn
3.1.2 Podpora testování účinných postupů pro šetrné hospodaření
3.1.3 Zvyšování ochrany proti povodním a posílení schopnosti krajiny zadržet vodu
3.1.4 Zapojení vzdělávacích institucí do vzdělávacích aktivit spojených s klimatickou změnou
Opatření 3.2 Zvyšování kvality životního prostředí
Dílčí aktivity:
3.2.1 Podpora ochrany a zlepšování stavu chráněných přírodních lokalit
3.2.2 Realizace Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025
3.2.3 Podpora výsadby a zkvalitňování zeleně
3.2.4 Podpora sanace starých ekologických zátěží
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3.2.5 Zlepšování stavu ovzduší a snižování hlukové zátěže
Priorita 4. Konkurenceschopné podnikání
Opatření 4.1: Rozvoj podnikatelského prostředí
Dílčí aktivity:
4.1.1 Realizace Regionální inovační strategie 2014-2020
4.1.2 Podpora malého a středního podnikání
4.1.3 Podpora příchodu investorů do okrajových částí kraje
4.1.4 Podpora konkurenceschopnosti zemědělství
4.1.5 Podpora efektivního využití sdílené ekonomiky
Opatření 4.2: Zkvalitnění podmínek pro cestovní ruch
Dílčí aktivity:
4.2.1 Realizace Programu rozvoje cestovního ruchu JMK 2014–2020
4.2.2 Zavedení destinačních managementů oblastí
4.2.3 Budování turistických cyklostezek
4.2.4 Budování lázeňské infrastruktury
4.2.5 Zkvalitnění turistických produktů
4.2.6 Vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu
4.2.7 Rozvoj dopravy pro turisty
4.2.8 Zkvalitnění informačních služeb
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III. IDENTIFIKACE EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALIT A PTAČÍCH
OBLASTÍ
Předmětné posouzení řeší koncepci na úrovni kraje. PRJ JMK jako strategický dokument z logiky věci u
četných problematických okruhů pracuje na úrovni jisté obecnosti a v mnoha ohledech tedy nepředstavuje
klasickou strategii, či koncepci s jednoznačně identifikovatelným územním dopadem. Přesto z některých
návrhových opatření a cílů vyplývají možné potenciální územní střety (viz podrobněji v kapitole IV.).

3.1 Stručný popis evropsky významných lokalit a ptačích oblastí
Soustava Natura 2000 na území Jihomoravského kraje byla z velké části vymezena v rámci již dříve
vyhlášených velkoplošných (NP, CHKO) i maloplošných chráněných území (NPR, NPP, PR, PP).
V případě některých částí soustavy Natura 2000 (zejména se to týká ptačích oblastí) se však jedná o zcela
nová území s ochranným režimem.
Na území Jihomoravského kraje je dle Nařízení vlády č. 73/ 2016 Sb. ze dne 1. 7. 2016 vyhlášeno a
vymezeno 196 Evropsky významných lokalit a 8 ptačích oblastí. Další 4 evropsky významné lokality do
území Jihomoravského kraje zasahují ze sousedních krajů, a to z Kraje Vysočina a Zlínského kraje.
Obr.: Aktuální vymezení soustavy Natura 2000 na území Jihomoravského kraje; zelená - evropsky významné
lokality, modrá - ptačí oblasti (pozn.: některé ptačí oblasti se s územím evropsky významných lokalit z větší či
menší míry překrývají). (Zdroj: AOPK ČR)
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Níže, v následujících tabulkových přehledech je uveden seznam evropsky významných lokalit a ptačích
oblastí, jež leží na území Jihomoravského kraje či do něj zasahují.
Tab.: Evropsky významné lokality
Kód lokality
Název
CZ0620001 Bezourek
CZ0623803 Bezručova alej
CZ0724090 Bílé Karpaty

CZ0623035

Bílý kopec u Čejče

CZ0622150
CZ0623701
CZ0623324

Biskoupský kopec
Blansko - kostel
Bobrůvka

CZ0623702
CZ0624094

Borotín - zámek
Bosonožský hájek

CZ0623798

Božické rybníky

CZ0623772
CZ0623003
CZ0623004

Božický mokřad
Břeclav - kaple u nádraží
Břežanka a Břežanský rybník

CZ0623775
CZ0620073

Bučovice - zámek
Bzenecká střelnice

CZ0623345
CZ0623354
CZ0623359
CZ0620194

Citonice - rybník Skalka
Crhov - Rozsíčka
Čekál
Čepičkův vrch a údolí Hodonínky

CZ0624062

Černecký a Milonický hájek

Rozloha /ha
Předmět ochrany
2,0860
6240* - Subpanonské stepní trávníky
5,0710
páchník hnědý (Osmoderma eremita)*
20043,3
3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek
6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště
vstavačovitých - prioritní stanoviště
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae)
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského
až alpínského stupně
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis)
7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)
7230 - Zásaditá slatiniště
9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91G0* - Panonské dubohabřiny
91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy
hlízovec Loeselův (Liparis loeselii)
srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia)*
střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
bourovec trnkový (Eriogaster catax)
lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)
modrásek bahenní (Maculinea nausithous)
modrásek očkovaný (Maculinea teleius)
ohniváček černočárný (Lycaena dispar)
přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*
střevlík hrbolatý (Carabus variolosus)
vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)
vrkoč útlý (Vertigo angustior)
žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone)
72,9589
6250* - Panonské sprašové stepní trávníky
chrobák jednorohý (Bolbelasmus unicornis)
přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*
8,3098
koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
0,0704
netopýr velký (Myotis myotis)
17,5036
3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion
fluitantis a Callitricho-Batrachion
vranka obecná (Cottus gobio)
0,1174
netopýr velký (Myotis myotis)
48,6032
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
57,4479
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)
8,8302
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
0,0445
netopýr velký (Myotis myotis)
20,0124
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)
0,3213
netopýr velký (Myotis myotis)
28,7441
2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem
(Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)
5,2912
čolek dravý (Triturus carnifex)
27,4885
přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*
3,2136
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
187,4357
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
204,0365
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
91G0* - Panonské dubohabřiny
91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy
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CZ0624072

Čertoryje

4855,0568

CZ0622181
CZ0620002

Červené stráně
Člupy

4,7212
17,9790

CZ0724091

Chřiby

19226,4512

CZ0623703
CZ0624104

Dědice - kostel
Děvín

0,0600
406,3195

CZ0623704
CZ0620414

Dlouhá Lhota
Dobrá studně

0,0373
9,8964

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek
6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště
vstavačovitých - prioritní stanoviště
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae)
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského
až alpínského stupně
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis)
7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)
9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91G0* - Panonské dubohabřiny
91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy
mečík bahenní (Gladiolus palustris)
srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia)*
střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
bourovec trnkový (Eriogaster catax)
ohniváček černočárný (Lycaena dispar)
přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*
roháč obecný (Lucanus cervus)
tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)
žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone)
hvozdík moravský (Dianthus moravicus)*
6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště
vstavačovitých - prioritní stanoviště
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
6240* - Subpanonské stepní trávníky
6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště
vstavačovitých - prioritní stanoviště
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae)
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského
až alpínského stupně
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis)
7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
ohniváček černočárný (Lycaena dispar)
páskovec velký (Cordulegaster heros)
tesařík alpský (Rosalia alpina)*
vrkoč útlý (Vertigo angustior)
netopýr velký (Myotis myotis)
6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
6240* - Subpanonské stepní trávníky
8160* - Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně
8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91G0* - Panonské dubohabřiny
91H0* - Panonské šípákové doubravy
hvozdík Lumnitzerův (Dianthus lumnitzeri)*
kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria)
netopýr černý (Barbastella barbastellus)
netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii)
přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*
roháč obecný (Lucanus cervus)
střevlík panonský (Carabus hungaricus)
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
6230 - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v
horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských
oblastech)

Strana: 14 z 43

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2018-2021
POSOUZENÍ VLIVU KONCEPCE DLE §45i ZÁKONA Č. 114/1992 Sb.

CZ0623697
CZ0623799

Doubravník - kostel
Drnholecký luh

0,1210
149,0862

CZ0622218

Dunajovické kopce

87, 7857

CZ0620003

Dyjské svahy

7, 7758

CZ0623778
CZ0620004

Emin zámeček
Fládnitzské vřesoviště

0,1186
5, 5310

CZ0620415
CZ0623010
CZ0620418

Haluzický rybník
Hevlínské jezero
Hluboké louky

3,4251
9,3769
7,9017

CZ0623807
CZ0624070

Hobrtenky
Hodonínská doubrava

131,1647
3029,0835

CZ0620005

Hochberk

35,0285

CZ0622007
CZ0623358
CZ0622009

Horky u Milotic
Horní Mouřínovský rybník
Hovoranské louky

18,8863
4,5459
10,0038

CZ0623040
CZ0623348
CZ0620416

Hovoranský hájek
Jankovec
Jaroslavické komory

82,5564
15,0626
0,9766

CZ0624066

Jasenová

53,2292

CZ0620162

Ječmeniště

61,7722

CZ0610179

Jedlový les a údolí Rokytné

375, 0377

CZ0623041

Jevišovka

20,0942

CZ0620078

Jezero

9,5448

netopýr velký (Myotis myotis)
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)
40A0* - Kontinentální opadavé křoviny
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
6250* Panonské sprašové stepní trávníky
katrán tatarský (Crambe tataria)
pelyněk Pančičův (Artemisia pancicii)*
srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia)*
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
netopýr velký (Myotis myotis)
4030 - Evropská suchá vřesoviště
40A0* - Kontinentální opadavé křoviny
6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště
vstavačovitých - prioritní stanoviště
3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až
subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských
poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo
Isoëto-Nanojuncetea
roháč obecný (Lucanus cervus)
2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem
(Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)
6260* - Panonské písčité stepi
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91G0* - Panonské dubohabřiny
91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy
mečík bahenní (Gladiolus palustris)
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
netopýr černý (Barbastella barbastellus)
netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii)
přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*
roháč obecný (Lucanus cervus)
6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště
vstavačovitých - prioritní stanoviště
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
91G0* - Panonské dubohabřiny
hadinec červený (Echium maculatum)
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
hadinec červený (Echium maculatum)
katrán tatarský (Crambe tataria)
koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia)*
roháč obecný (Lucanus cervus)
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až
subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh
a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo IsoëtoNanojuncetea
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
hadinec červený (Echium maculatum)
40A0* - Kontinentální opadavé křoviny
6240* - Subpanonské stepní trávníky
6250* - Panonské sprašové stepní trávníky
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis)
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion
fluitantis a Callitricho-Batrachion
sekavec (Cobitis taenia)
3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek
6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae)
7230 - Zásaditá slatiniště
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CZ0624236

Jižní svahy Hádů

29,8946

CZ0620006

Kameníky

6,6157

CZ0620007

Kamenná hora u Derflic

8,3531

CZ0624067
CZ0624115

Kamenný vrch
Kamenný vrch u Kurdějova

13,7746
104,6419

CZ0623368
CZ0620177

Kaolinka
Kapánsko

5,0541
706,2934

CZ0623781
CZ0620008

Klentnice - kostel svatého Jiří
Klínky

0,0211
4,3725

CZ0623800
CZ0620417
CZ0622162
CZ0624128

Knížecí les
Kobylská skála
Kopečky u Únanova
Krumlovsko-Rokytenské slepence

11,3785
6,8696
4,9296
96,1427

CZ0624064

Krumlovský les

1945,5222

CZ0623709
CZ0623710

Křetín - zámek
Křtiny - kostel

0,0948
0,1967

CZ0624101

Kuntínov

661,4580

CZ0624065

Květnice

127,5068

CZ0620204
CZ0623016
CZ0620009

Lapikus
Lednice - zámek
Lednické rybníky

139,4802
0,9483
617,8305

CZ0623370
CZ0623820
CZ0623711
CZ0623372
CZ0622017

Letiště Marchanice
Letiště Medlánky
Lipov - kostel
Lom u Žerůtek
Louky pod Kumstátem

20,8751
25,3646
0,0609
2,6255
7,3943

CZ0623355

Lovčický potok a Jordánek

36,1935

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
6240* - Subpanonské stepní trávníky
koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
6240* - Subpanonské stepní trávníky
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště
vstavačovitých - prioritní stanoviště
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
6240* - Subpanonské stepní trávníky
hadinec červený (Echium maculatum)
čolek dravý (Triturus carnifex)
91G0* - Panonské dubohabřiny
91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy
netopýr velký (Myotis myotis)
6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště
vstavačovitých - prioritní stanoviště
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
6250* - Panonské sprašové stepní trávníky
koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
40A0* - Kontinentální opadavé křoviny
6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)
6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
6240* - Subpanonské stepní trávníky
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
hvozdík moravský (Dianthus moravicus)*
koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)
6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae)
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
91G0* - Panonské dubohabřiny
91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy
čolek velký (Triturus cristatus)
netopýr černý (Barbastella barbastellus)
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
netopýr velký (Myotis myotis)
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
6240* - Subpanonské stepní trávníky
91G0* - Panonské dubohabřiny
91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy
hadinec červený (Echium maculatum)
střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
včelník rakouský (Dracocephalum austriacum)
přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*
roháč obecný (Lucanus cervus)
6240* - Subpanonské stepní trávníky
8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9150 - Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91H0* - Panonské šípákové doubravy
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až
subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských
poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo
Isoëto-Nanojuncetea
sysel obecný (Spermophilus citellus)
sysel obecný (Spermophilus citellus)
netopýr velký (Myotis myotis)
čolek dravý (Triturus carnifex)
hadinec červený (Echium maculatum)
koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*
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CZ0624129

Luční údolí

125,9743

CZ0624235

Malhostovické kopečky

2,6339

CZ0620020

Mašovická střelnice

77,5301

CZ0623357
CZ0624001

Mašovický lom
Meandry Dyje

9,2733
232,1792

CZ0624238
CZ0620101
CZ0622166
CZ0623018
CZ0624100

Meandry Jihlavy
Mikulovický les
Miliovy louky
Milotice - letiště
Milovický les

76,8685
153,5119
8,2938
26,9566
2443,2085

CZ0620147

Miroslavské kopce

30,8328

CZ0620010

Modřické rameno

6,3526

CZ0624130

Moravský kras

6485,3704

CZ0622168

Mušenice

14,3972

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského
až alpínského stupně
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis)
9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
čolek velký (Triturus cristatus)
6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště
vstavačovitých - prioritní stanoviště
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
čolek velký (Triturus cristatus)
3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion
fluitantis a Callitricho-Batrachion
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského
až alpínského stupně
klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)
hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus)
91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy
hadinec červený (Echium maculatum)
sysel obecný (Spermophilus citellus)
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
6240* - Subpanonské stepní trávníky
91G0* - Panonské dubohabřiny
91H0* - Panonské šípákové doubravy
91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy
bourovec trnkový (Eriogaster catax)
netopýr černý (Barbastella barbastellus)
netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii)
přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*
roháč obecný (Lucanus cervus)
6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)
6240* - Subpanonské stepní trávníky
3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion
fluitantis a Callitricho-Batrachion
6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
6240* - Subpanonské stepní trávníky
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis)
8160* - Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně
8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů
8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9150 - Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91G0* - Panonské dubohabřiny
91H0* - Panonské šípákové doubravy
hadinec červený (Echium maculatum)
koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)
kovařík fialový (Limoniscus violaceus)
netopýr brvitý (Myotis emarginatus)
netopýr černý (Barbastella barbastellus)
netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii)
netopýr velký (Myotis myotis)
přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*
vranka obecná (Cottus gobio)
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
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CZ0624103

Mušovský luh

557,4511

CZ0624117

Na Adamcích

15,0601

CZ0622169

Na Kocourkách

2,9895

CZ0622170

Na lesní horce

1,7647

CZ0620154

Načeratický kopec

127,1258

CZ0622172
CZ0724107

Nad Vápenkou
Nedakonický les

0,5483
1524,70909

CZ0622173
CZ0624099

Netopýrky
Niva Dyje

0,9120
3249,0428

CZ0620011

Nové hory

11,5934

CZ0623708
CZ0624071

Nový zámek Jevišovice
Očov

0,2839
287,827

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion
fluitantis a Callitricho-Batrachion
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem
vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem
ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia)
podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie
(Ulmenion minoris)
hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus)
lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)
roháč obecný (Lucanus cervus)
vydra říční (Lutra lutra)
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
6240* - Subpanonské stepní trávníky
hadinec červený (Echium maculatum)
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria)
koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo
albi-Veronicion dillenii)
koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem
vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem
ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia)
podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie
(Ulmenion minoris)
hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus)
koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion
nebo Hydrocharition
6440 - Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis)
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem
vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem
ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia)
podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie
(Ulmenion minoris)
bobr evropský (Castor fiber)
hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus)
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)
ohniváček černočárný (Lycaena dispar)
páchník hnědý (Osmoderma eremita)*
piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)
roháč obecný (Lucanus cervus)
svinutec tenký (Anisus vorticulus)
tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště
vstavačovitých - prioritní stanoviště
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
netopýr brvitý (Myotis emarginatus)
3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion
nebo Hydrocharition
6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae)
6440 - Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem
vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým
(Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél
velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion
minoris)
hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus)
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CZ0620169

Ochůzky - Nedánov

472,3120

CZ0623019
CZ0620049
CZ0622175

Oleksovická mokřina
Paví kopec
Pekárka

43,9814
3,7723
12,0551

CZ0623808
CZ0623021
CZ0620013
CZ0623344
CZ0623360
CZ0624096

Pisárky
Písečný rybník
Pod Šibeničním kopcem
Podkomorské lesy
Podmolí - strouha
Podyjí

70,6950
43,7838
3,39
567,0596
5,0959
6273,1347

CZ0623022
CZ0620139

Pokran
Polámanky

9,4398
13,0634

CZ0623788
CZ0624060

Popice - fara
Pouzdřanská step - Kolby

0,0341
177,421

CZ0623329

Prudká

0,1385

CZ0620014

Přední kopaniny

8,8987

CZ0624114

Přední kout

692,8987

CZ0623801

Přísnotický les

10,7562

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
91G0* - Panonské dubohabřiny
91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy
sekavec (Cobitis taenia)
6240* - Subpanonské stepní trávníky
hvozdík moravský (Dianthus moravicus)*
koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
roháč obecný (Lucanus cervus)
svinutec tenký (Anisus vorticulus)
8160* - Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně
roháč obecný (Lucanus cervus)
čolek dravý (Triturus carnifex)
3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion
fluitantis a Callitricho-Batrachion
4030 - Evropská suchá vřesoviště
40A0* - Kontinentální opadavé křoviny
5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na
vřesovištích nebo vápnitých trávnících
6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis)
8150 - Středoevropské silikátové sutě
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo
albi-Veronicion dillenii)
8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy
koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)
čolek velký (Triturus cristatus)
kovařík fialový (Limoniscus violaceus)
netopýr černý (Barbastella barbastellus)
netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii)
přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*
roháč obecný (Lucanus cervus)
tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)
vranka obecná (Cottus gobio)
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
6250* - Panonské sprašové stepní trávníky
91G0* - Panonské dubohabřiny
91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy
katrán tatarský (Crambe tataria)
pelyněk Pančičův (Artemisia pancicii)*
přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*
roháč obecný (Lucanus cervus)
střevlík panonský (Carabus hungaricus)
netopýr brvitý (Myotis emarginatus)
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště
vstavačovitých - prioritní stanoviště
6240* - Subpanonské stepní trávníky
6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště
vstavačovitých - prioritní stanoviště
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
6240* - Subpanonské stepní trávníky
91G0* - Panonské dubohabřiny
91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy
přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*
čolek velký (Triturus cristatus)
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CZ0620245

Rakovecké údolí

755,6629

CZ0623365

Rakšické louky

74,9809

CZ0620016

Rašovický zlom - Chobot

12,9313

CZ0623045

Rendezvous

61,553

CZ0622142
CZ0623713
CZ0620412
CZ0620158

Rojetínský hadec
Rosice - zámek
Rozsypaná
Rumunská bažantnice

2,2277
0,2343
11,9579
90,3571

CZ0623782
CZ0623819

Rybniční zámeček
Řeka Rokytná

0,0210
123,6676

CZ0620037

Sivický les

236,5308

CZ0624118

Skalky u Havraníků

17,3284

CZ0620048

Skalky u Sedlece

58,792

CZ0620031
CZ0620187
CZ0624102

Slanisko Dobré Pole
Slanisko Novosedly
Slanisko u Nesytu

3,696
2,0850
9,7703

CZ0623025
CZ0620191

Slavkovský zámecký park a aleje
Sokolí skála

21,2649
305,0977

- Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis)
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
čolek velký (Triturus cristatus)
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště
vstavačovitých - prioritní stanoviště
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
páchník hnědý (Osmoderma eremita)*
roháč obecný (Lucanus cervus)
tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)
sleziník nepravý (Asplenium adulterinum)
netopýr velký (Myotis myotis)
8150 - Středoevropské silikátové sutě
1340* - Vnitrozemské slané louky
91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem
vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem
ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia)
podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie
(Ulmenion minoris)
netopýr brvitý (Myotis emarginatus)
hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus)
velevrub tupý (Unio crassus)
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
6240* - Subpanonské stepní trávníky
1340* - Vnitrozemské slané louky
1340* - Vnitrozemské slané louky
1340* - Vnitrozemské slané louky
vrkoč útlý (Vertigo angustior)
páchník hnědý (Osmoderma eremita)*
3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion
fluitantis a Callitricho-Batrachion
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
6510
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CZ0624119

Soutok - Podluží

9713,6818

CZ0623707
CZ0622217

Starý zámek Jevišovice
Stepní stráně u Komořan

0,5575
12,5067

CZ0624043

Stolová hora

77,1183

CZ0624069

Strabišov - Oulehla

596,5873

CZ0620017

Stračí

3,254

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až
subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských
poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo
Isoëto-Nanojuncetea
3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion
nebo Hydrocharition
3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion
fluitantis a Callitricho-Batrachion
3270 - Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a
Bidention p.p.
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae)
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského
až alpínského stupně
6440 - Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem
vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem
ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia)
podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie
(Ulmenion minoris)
91G0* - Panonské dubohabřiny
bobr evropský (Castor fiber)
bolen dravý (Aspius aspius)
čolek dunajský (Triturus dobrogicus)
drsek menší (Zingel streber)
drsek větší (Zingel zingel)
hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus)
hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus)
ježdík dunajský (Gymnocephalus baloni)
ježdík žlutý (Gymnocephalus schraetser)
klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)
ohniváček černočárný (Lycaena dispar)
ostrucha křivočará (Pelecus cultratus)
páchník hnědý (Osmoderma eremita)*
piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)
sekavec (Cobitis taenia)
svinutec tenký (Anisus vorticulus)
tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)
velevrub tupý (Unio crassus)
vydra říční (Lutra lutra)
netopýr velký (Myotis myotis)
210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
6240* - Subpanonské stepní trávníky
8160* - Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně
8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů
8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti
hvozdík Lumnitzerův (Dianthus lumnitzeri)*
koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria)
přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*
roháč obecný (Lucanus cervus)
6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště
vstavačovitých - prioritní stanoviště
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy
střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště
vstavačovitých - prioritní stanoviště
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CZ0624020

Stránská skála

15,5394

CZ0624068

Strážnická Morava

658,6114

CZ0623797
CZ0623366
CZ0623026
CZ0620421
CZ0624234

Strážnicko
Střelická bažinka
Studánkový vrch
Svatá a Prostřední vrch
Svatý kopeček u Mikulova

181,4488
2,9268
12,3099
567,1932
46.8923

CZ0624097

Šévy

8,0822

CZ0622179
CZ0620051

Široký
Šlapanické slepence

0,6515
8,291

CZ0624112

Špice

4,2886

CZ0624116

Špidláky

15,3668

CZ0622221
CZ0623027
CZ0623011
CZ0623717
CZ0623046

Štěpánovský lom
Šumické rybníky
Tasovický lom
Tavíkovice - zámek
Trávní dvůr

1,0743
49,0887
11,0438
0,1457
325,8144

CZ0625020
CZ0622037

Trenckova rokle
Trkmanec - Rybníčky

19.0127
44,3319

CZ0622026
CZ0624098

Trkmanské louky
Turold

19,0259
16,8382

CZ0624106

Tvořihrázský les

1468,2272

CZ0623367
CZ0622223

U Huberta
U kapličky

2,5140
5,3966

CZ0622224

U Michálka

1,3480

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)
6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
6240* - Subpanonské stepní trávníky
8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů
8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti
koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion
nebo Hydrocharition
3270 - Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a
Bidention p.p.
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského
až alpínského stupně
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem
vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem
ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia)
podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie
(Ulmenion minoris)
bobr evropský (Castor fiber)
klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)
lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)
piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)
ohniváček černočárný (Lycaena dispar)
čolek velký (Triturus cristatus)
bourovec trnkový (Eriogaster catax)
91G0* - Panonské dubohabřiny
6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
6240* - Subpanonské stepní trávníky
kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria)
přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*
roháč obecný (Lucanus cervus)
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
6250* - Panonské sprašové stepní trávníky
koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)
6240* - Subpanonské stepní trávníky
6250* - Panonské sprašové stepní trávníky
katrán tatarský (Crambe tataria)
6250* - Panonské sprašové stepní trávníky
katrán tatarský (Crambe tataria)
pelyněk Pančičův (Artemisia pancicii)*
střevlík panonský (Carabus hungaricus)
kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria)
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
čolek dravý (Triturus carnifex)
netopýr brvitý (Myotis emarginatus)
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)
piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)
šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)
3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až
subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských
poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo
Isoëto-Nanojuncetea
pcháč žlutoostenný (Cirsium brachycephalum)
pcháč žlutoostenný (Cirsium brachycephalum)
8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti
kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria)
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
91G0* - Panonské dubohabřiny
netopýr černý (Barbastella barbastellus)
roháč obecný (Lucanus cervus)
tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)
čolek velký (Triturus cristatus)
6240* - Subpanonské stepní trávníky
kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria)
kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria)
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CZ0624095

Údolí Dyje

1821,0468

CZ0620132

Údolí Chlébského potoka

136,9580

CZ0614134

Údolí Jihlavy

861,9281

CZ0614131

Údolí Oslavy a Chvojnice

2339,1052

CZ0624132

Údolí Svitavy

1204,5864

CZ0623718
CZ0623793
CZ0622174
CZ0620181

Uherčice - zámek
Úvalský rybník
V Jezdinách
Valtrovický luh

0,9022
12,6068
26,0826
66,9210

CZ0620024

Váté písky

63,4320

CZ0622161
CZ0623349
CZ0622226
CZ0620103

Ve Žlebě
Velický hliník
Velký kopec
Věteřovská vrchovina

2,4831
4,8714
23,0076
496,3278

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion
nebo Hydrocharition
3270 - Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a
Bidention p.p.
40A0* - Kontinentální opadavé křoviny
6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis)
8150 - Středoevropské silikátové sutě
8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo
albi-Veronicion dillenii)
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91H0* - Panonské šípákové doubravy
91U0 - Lesostepní bory
hvozdík moravský (Dianthus moravicus)*
hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus)
hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus)
kovařík fialový (Limoniscus violaceus)
netopýr velký (Myotis myotis)
roháč obecný (Lucanus cervus)
tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis)
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion
fluitantis a Callitricho-Batrachion
6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
6240* - Subpanonské stepní trávníky
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy
přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*
3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion
fluitantis a Callitricho-Batrachion
6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy
dvouhrotec zelený (Dicranum viride)
jazýček jadranský (Himantoglossum adriaticum)
koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*
vranka obecná (Cottus gobio)
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
kovařík fialový (Limoniscus violaceus)
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem
vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem
ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia)
podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie
(Ulmenion minoris)
2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem
(Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)
6260* - Panonské písčité stepi
koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
91G0* - Panonské dubohabřiny
91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy
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CZ0620018

Větrníky

32,3536

CZ0622184
CZ0622227
CZ0623719
CZ0620084

Visengrunty
Volkramy
Vranov nad Dyjí - základní škola
Vranovický a Plačkův les

8,8312
6,8547
0,1046
293,5070

CZ0620055
CZ0623030

Vrbický hájek
Vrbovecký rybník

115,3909
37,1132

CZ0623031

Vypálenky

65,2915

CZ0620056

Výrovické kopce

16,0041

CZ0620413

Výrovy skály

15,4533

CZ0622219
CZ0624108

Zápověď u Karlína
Zimarky

1,7673
3,0498

CZ0620120

Zlobice

61,5740

CZ0623034
CZ0620076
CZ0622167
CZ0623032

Znojmo - Kostel Nalezení sv. kříže
Zřídla u Nesvačilky
Žebětín
Židlochovický zámecký park

0,1686
4,6784
1,4971
23,0984

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
6240* - Subpanonské stepní trávníky
hadinec červený (Echium maculatum)
koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
netopýr brvitý (Myotis emarginatus)
3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion
nebo Hydrocharition
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem
vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem
ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia)
podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie
(Ulmenion minoris)
91G0* - Panonské dubohabřiny
3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až
subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh
a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo IsoëtoNanojuncetea
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
čolek dunajský (Triturus dobrogicus)
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
8150 - Středoevropské silikátové sutě
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
hadinec červený (Echium maculatum)
6250* - Panonské sprašové stepní trávníky
katrán tatarský (Crambe tataria)
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy
netopýr velký (Myotis myotis)
1340* - Vnitrozemské slané louky
koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

Tab.: Ptačí oblasti
Kód lokality
Název
CZ0621025 Bzenecká Doubrava Strážnické Pomoraví

CZ0621026

Hovoransko - Čejkovicko

CZ0621031
CZ0621028

Jaroslavické rybníky
Lednické rybníky

CZ0621029

Pálava

CZ0621032
CZ0621027

Podyjí
Soutok - Tvrdonicko

CZ0621030

Střední nádrž Vodního Díla Nové
Mlýny

Rozloha /ha
Předmět ochrany
11725,3869 čáp bílý (Ciconia ciconia), lelek lesní (Caprimulgus europaeus), moták
pochop (Circus aeruginosus), skřivan lesní (Lullula arborea), strakapoud
jižní (Dendrocopos syriacus), strakapoud prostřední (Dendrocopos
medius)
1411,7779
pěnice vlašská (Sylvia nisoria), strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus),
strnad zahradní (Emberiza hortulana)
357,0437
kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
685,0848
husa velká (Anser anser), kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), lžičák
pestrý (Anas clypeata), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)
8539,3852
čáp bílý (Ciconia ciconia), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), orel
mořský (Haliaeetus albicilla), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), strakapoud
jižní (Dendrocopos syriacus), strakapoud prostřední (Dendrocopos
medius), ťuhýk obecný (Lanius collurio), včelojed lesní (Pernis apivorus)
7665,7232
pěnice vlašská (Sylvia nisoria), strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus),
9575,6056
čáp bílý (Ciconia ciconia), ledňáček říční (Alcedo atthis), lejsek bělokrký
(Ficedula albicollis), luňák červený (Milvus milvus), luňák hnědý (Milvus
migrans), raroh velký (Falco cherrug), strakapoud prostřední
(Dendrocopos medius), včelojed lesní (Pernis apivorus), žluna šedá
(Picus canus)
1047,4571
husa běločelá (Anser albifrons), husa polní (Anser fabalis), husa velká
(Anser anser), orel mořský (Haliaeetus albicilla), rybák obecný (Sterna
hirundo)

3.2 Identifikace evropsky významných lokalit a ptačích oblastí
Hodnocená koncepce - PRJMK, je krajský strategický dokument v oblasti regionálního rozvoje na úrovni
kraje. Předmětem vyhodnocení je tedy soustava Natura 2000 vymezená na území Jihomoravského kraje,
tj. všechny vyhlášené evropsky významné lokality a ptačí oblasti ležící či zasahující do území
Jihomoravského kraje. Součástí hodnocení jsou tedy i některé EVL, které na území Jihomoravského kraje
zasahují ze sousedních krajů, a to Kraje Vysočina a Zlínského kraje. Jejich stručný tabulkový přehled je
prezentován v kapitole 3.1. Podrobný popis k EVL a PO je k dispozici na webových stránkách Natura 2000
(viz.: http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php).
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IV. VLASTNÍ POSOUZENÍ KONCEPCE
Cílem předkládaného posouzení dle §45i je zjistit zda má koncepce - Program rozvoje Jihomoravského
kraje 2018 - 2021, významný negativní vliv na celistvost a předměty evropsky významných lokalit a ptačích
oblastí. Referenčním cílem pro vyhodnocení koncepce je zachování předmětů ochrany evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí v příznivém stavu.

4.1 Metodika hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti
V rámci vyhodnocení koncepce - PRJMK, byly vyhodnoceny všechny konkretizované výstupy formulované
v návrhové části v rámci strategických priorit, opatření a jednotlivých aktivit. Byly brány v úvahu možné
vlivy způsobené příslušnými opatřeními, resp. potenciálním záměrem, pokud z formulace opatření a
jednotlivých aktivit takový záměr vyplynul, tj. z potenciálních vlivů v rámci výstavby a provozu takového
záměru.
Hodnocení koncepce bylo provedeno podle následující stupnice významnosti vlivů dle metodického
doporučení MŽP ČR (2007):
Hodnota

Termín

-2

Významně negativní
vliv

-1

Mírně negativní
vliv

0

Bez vlivu

+1

Mírně pozitivní
vliv

+2

Významně pozitivní
vliv

?

Vliv nelze vyhodnotit

Popis
Negativní vliv dle odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění
Vylučuje realizaci koncepce (resp. koncepci je možné realizovat pouze v určených
případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK).
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její podstatnou
část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah
do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat ( resp. vliv lze eliminovat vypuštěním
problematického dílčího úkolu - záměru či opatření).
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci koncepce.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků
stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními.
Koncepce, resp. jejídílčí opatření nemají žádný prokazatelný vliv.
Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení ekologických nároků
stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje
druhu.
Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah do biotopu nebo
do přirozeného vývoje druhu.
Z obecného zadání koncepce není možné vyhodnotit vliv. Vyplývá z nedostatečnosti dat
na straně koncepce, resp. plánovaných úkolů, opatření. Je způsobeno obecnou
povahou dílčího úkolu/opatření.

Za významný negativní vliv je obvykle považována přímá a trvalá ztráta části stanoviště druhu či
přírodního stanoviště (habitatu), které jsou předmětem ochrany EVL či PO. Např. v ostatních evropských
zemích je hlavním kriteriem míry významnosti považována likvidace minimálně 1% výměry přírodního
stanoviště nebo 1% pokles z velikosti populace evropsky významného druhu na území EVL nebo ptačího
druhu na území ptačí oblasti (Bernotat 2007, Percival 2001). Jako indikátory významně negativního vlivu
na předměty ochrany a celistvost EVL a PO lze považovat také potenciálně významné změny určujících
ekologických podmínek, jež zajišťují příznivý stav předmětů ochrany (vhodná struktura biotopu,
odpovídající kvalita přírodního prostředí apod.).
Z hlediska vyhodnocení významnosti vlivů předmětné koncepce je nutno konstatovat, že velká část
opatření a cílů uvedených v PRJMK jsou formulovány natolik obecně, že u nich nelze prakticky
identifikovat vlivy na území soustavy Natura 2000. U mnohých jiných dalších se jedná o "měkká" opatření
bez územního dopadu (managementová, či organizační opatření, vzdělávání, legislativní politika apod.). U
nich byl vliv vyhodnocen jako indiferentní, nulový. Těmto je přiřazena hodnota „0“. Pak jsou zde
zastoupeny některá opatření a cíle, jejich vliv předpokládá oscilaci mezi indiferentním a potenciálně mírně
pozitivním vlivem (0 až +1) a mezi indiferentním a potenciálně mírně negativním vlivem (0 až -1). Pro
některé opatření a cíle formulované v koncepci (zejména ty, jež implikují rozvoj dopravní, turistické,
rekreační či lázeňské infrastruktury) není na základě současných dostupných informací možné
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jednoznačně významnost vlivu určit, a tedy vliv objektivně posoudit. Těmto je přiřazena hodnota „?“. U
těchto aktivit a cílů musí být vliv podrobně vyhodnocen v další fázi územního řízení v rámci procesu EIA,
kde již mohou být řešeny podrobněji, v konkrétnějších územních souvislostech.

4.2 Hodnocení úplnosti podkladů
Předmětné hodnocení posuzovalo již vypracovanou koncepci (hodnocení tedy probíhalo tzv. metodou ex
post). Pro účely hodnocení byly využity následující podklady:
 Dokument „Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018 - 2021“
 Národní seznam evropsky významných lokalit, nařízení vlády k ptačím oblastem
 Informace z internetu - mapový server AOPK, informace z www.nature.cz, informační systém EIA, SEA
MŽP apod.
Pro provedení tohoto hodnocení byly podklady shledány jako dostatečné.

4.3 Vyhodnocení vlivů realizace koncepce a jejich významnost na lokality soustavy
Natura 2000
V návrhové části PRJMK jsou formulovány 4 prioritní pilíře a v rámci nich opatření a aktivity (celkově 68).
Ty představují konkretizovaný výstup PRCR JMK. V rámci vyhodnocení vlivů byly uspořádány do
tematicky členěné tabelární podoby, prezentované a vyhodnocené níže:
Priorita 1. Dobudování infrastruktury
Opatření 1.1: Podpora přípravy a realizace klíčových dopravních staveb
Specifikace aktivit:
1.1.1 Podpora výstavby D43 - cílem je dosáhnout zahájení výstavby D43. Náplní aktivity je volba trasy v
návaznosti na výběr varianty v aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK),
prosazení co nejdřívějšího zahájení stavby, komplexní podpora výstavby s ohledem na vyjednávací
možnosti a kompetence kraje.
1.1.2 Podpora výstavby D52 - cílem je dokončit výstavbu D52 a zajistit dálniční spojení s Vídní. Náplní
aktivity v rámci tohoto Programu je prosazení co nejdřívějšího zahájení stavby, komplexní podpora
výstavby s ohledem na vyjednávací možnosti a kompetence kraje.
1.1.3 Podpora dalších významných silničních staveb - cílem je zlepšit dopravní dostupnost kraje.
Náplní aktivity je podpora výstavby D55, zkapacitnění D1 a D2 v brněnské aglomeraci, modernizace silnice
I/53 apod. Vytváření sítě migračních koridorů a nadzemních i podzemních ekoduktů, tvorba izolační zeleně
kolem cest.
1.1.4 Podpora řešení dopravní zátěže obcí - cílem je snížit množství automobilů v projíždějících
intravilány obcí. Náplní aktivity je podpora dostavby obchvatu Znojma a zahájení stavby obchvatu Břeclavi,
budování silničních obchvatů dalších měst a obcí (např. Hodonín, Mikulov, Bučovice), podpora projektů,
které přispějí k maximálnímu vyvedení dálkové tranzitní dopravy nejen z města Brna, ale i ostatních měst a
obcí (odvedení kamionové dopravy směřující k hraničnímu přechodu Hodonín - Holíč z centra města
Hodonín na hraniční přechod Sudoměřice - Skalica), podpora a opatření maximálního omezení tranzitní
dopravy na silnicích II. a III. třídy. Vyloučení průjezdu kamionové dopravy centrem města Hodonín.
Protihluková opatření u komunikací s vydaným časově omezeným povolením provozu.
1.1.5 Podpora zásadní modernizace páteřní železniční infrastruktury - Cílem je zlepšit dopravní
dostupnost kraje v rámci střední Evropy. Náplní aktivity je spolupráce na modernizaci s ohledem na TEN-T
i s ohledem na IDS a rozvoj okrajových regionů, stanovení uspořádání železničního uzlu Brno s ohledem
na priority rozvoje kraje. Podpora systému rychlé železnice, zahrnující výstavbu vysokorychlostních tratí v
úseku Praha - Brno - Ostrava / Břeclav s napojením na Rakousko a Slovensko. Podpora modernizace
železničního uzlu Brno a tratě Brno - Česká Třebová. Podpora modernizace tratě Brno - Přerov.
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Aktivity v rámci bodu 1.1
1.1.1 Podpora výstavby D43
1.1.2 Podpora výstavby D52
1.1.3 Podpora dalších významných silničních staveb
1.1.4 Podpora řešení dopravní zátěže obcí a měst
1.1.5 Podpora zásadní modernizace páteřní železniční infrastruktury

Hodnocení
?
?
?
?
?

Všechny předmětné aktivity generují rozvojové projekty s konkrétním územním odpadem. U většiny z
těchto aktivit se jedná o dobudování nové dopravní infrastruktury v nových stopách, kde nelze zcela
1
vyloučit střety s územím soustavy Natura 2000. Koncepce zmiňuje D43, D52 a I/53 . Tyto záměry byly
v minulosti podrobeny posouzení EIA, i SEA, vč. vyhodnocení dle §45i. U projektů s konkrétním územním
průmětem, je nutné zabránit takovým územním střetům s lokalitami Natura 2000, které by narušily
celistvost EVL či PO a předměty ochrany. Nutnost eliminace, či minimalizace případného negativního vlivu
na předměty ochrany (kontaminace prostředí, rušení aj.). Každý jednotlivý projekt musí být detailně
posouzen dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. V další fázi projektové přípravy staveb je proto třeba zajistit
minimalizaci vlivu záměrů realizovaných na základě dalších fází projektové přípravy konkrétních staveb na
úrovni územního plánování (Aktualizace ZÚR JMK - SEA) resp. územního a stavebního řízení (EIA).
Opatření 1.2: Zlepšení podmínek pro dopravu a posílení provázanosti
Specifikace aktivit:
1.2.1 Spolupráce a koordinace s obcemi v oblasti dopravy - cílem je omezit kolize v oblasti dopravní
dostupnosti a obslužnosti prostřednictvím spolupráce a koordinace s obcemi v oblasti navazujících oprav
obecní dopravní infrastruktury, spolupráce při řešení dopravních problémů obcí (nadměrná dopravní zátěž,
nedodržování pravidel provozu) a operativní realizace neinvestičních řešení. Zlepšování dopravních
provázaností k zajištění udržitelné mobility. Koordinace rozvoje dopravní telematiky.
1.2.2 Modernizace sítě krajských silnic - cílem je zlepšit stav silnic v majetku kraje prostřednictvím
postupné modernizace celé sítě krajských silnic, opravy silnic a mostů, přednostní odstraňování
havarijních stavů, opatření ke zvyšování bezpečnosti provozu.
1.2.3 Realizace Plánu dopravní obslužnosti JMK pro období let 2017 - 2021 a jejím prostřednictvím
zkvalitnění dopravní obslužnosti v kraji.
1.2.4 Pořízení nových vlakových jednotek pro regionální dopravu - bude realizován projekt, v rámci
nějž dojde k nákupu nových železničních jednotek a jejich následnému pronájmu vybranému dopravci za
účelem zlepšení kvality železniční dopravy v kraji.

1

U komunikace D43 bude v dalších fázích projektové přípravy nutno její trasu vést mimo vymezené lokality Natura 2000, resp. do
nich nezasahovat. Jako potenciálně dotčené se dle uvažovaného záměru jeví EVL Bosonožský hájek, EVL Hobrtenky, EVL
Malhostovické kopečky a EVL Zlobice. U investičního záměru rychlostní silnice R43 byl v rámci procesu EIA posuzován úsek Kuřim Svitávka, vč. vyhodnocení dle §45i, kdy byl významně negativní vliv na území soustavy Natura 2000 prokázán u varianty I, a to na
EVL Malhostovické kopečky. U variant II a III byl naopak významně negativní vliv na území soustavy Natura 2000 vyloučen. Aktuálně
schválené ZÚR Jihomoravského kraje, vymezily významné dopravní stavby v jádrovém území Metropolitní rozvojové oblasti Brno
jako územní rezervy. V současnosti pořizovaná územní studie, jež bude podkladem pro aktualizaci ZÚR, podrobně prozkoumá
všechny varianty silnice D43.
U komunikace D52 jsou potenciálně dotčenými lokalitami soustavy Natura 2000 PO Střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny, PO
Pálava, EVL Dunajovické kopce, EVL Mušovský luh. K záměru bylo již opakovaně vydáno souhlasné stanovisko EIA dle zákona
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů, aktuálně ke dni 23. 3. 2016.
U komunikace D55, kde dochází především ke střetu s ptačí oblastí Bzenecká doubrava - Strážnické Pomoraví), bylo opakovaně
vydáno souhlasné stanoviska EIA dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů, aktuálně ke dni 27.10. 2017. Stavba tedy prošla v
několika fázích procesem EIA. Jako jediná vhodná varianta byla v rámci úseku Bzenec Přívoz - Rohatec (stavba 5511) vybrána
varianta tunelová, kde je téměř celý úsek veden v tunelu.
V případě silnice I/53 lze konstatovat, že v průběhu hodnocení EIA v rámci úseků záměrů Branišovice - Pohořelice, Miroslav Branišovice, Lechovice - Miroslav, Znojmo - Lechovice a Lechovice - Pohořelice, byl vliv na území soustavy Natura 2000 vyloučen.
U aktuálně schválených ZÚR Jihomoravského kraje, byl vliv záměrů D43, D52, D55, vyhodnocen následovně (Chvojková et Volf,
2014):
D43 (úsek Kuřim - Lysice) - ve 2 variantách mírně negativní (-1), v 1 variantě ("Optimalizovaná MŽP") bez vlivu (0)
D43 (úsek Lysice - V. Opatovice) - bez vlivu (0)
D52 - ve 2 variantách mírně negativní (-1)
D55 (zahrnuje tunelové řešení v úseku Bzenec Přívoz - Rohatec ) - mírně negativní (-1)
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1.2.5 Rozvoj zázemí pro IDS JMK prostřednictvím realizace dalších přestupních uzlů IDS JMK včetně
systémů P+R (Park & Ride), B+R (Bike & Ride); rozvoje elektronických odbavovacích, řídících a
informačních systémů v dopravě (dopravní telematika); zapojení kraje do koordinace systému parkování v
návaznosti na IDS JMK („chytré parkování“), ekologizace IDS JMK, spolupráce s obcemi v oblasti
zefektivnění fungování IDS JMK včetně budování parkovišť P+R a jejich vzájemné kompatibility a podpory
informovanosti o nabídce dopravních služeb na Baťově kanále.
1.2.6 Prosazování modernizací další železniční infrastruktury s ohledem na potřeby IDS JMK
prostřednictvím zařazení severojižního kolejového diametru v Brně do systému regionální dráhy, podpory
modernizace a elektrifikace železniční tratě Brno - Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou, podpory
výstavby a modernizace krátkých regionálních tratí (Hustopeče, Židlochovice a Boskovice) a prosazování
další přípravy modernizace a elektrizace tratí Blažovice - Veselí n. M., Střelice - M.Krumlov/Ivančice,
1
Tišnov - Nedvědice, dokončení revitalizace Břeclav - Znojmo . Podpora řešení kapacity tratí zaústěných do
uzlu Brno.
1.2.7 Využití potenciálu brněnského letiště s cílem zvýšit počet leteckých linek a počtu leteckých spojů z
brněnského letiště, prostřednictvím podpory rozvoje letecké dopravy v Brně ve spolupráci s městem
Brnem s možností řešení adekvátních kompenzací pro obce, zasažené rozvojem letecké dopravy.
Podpora posílení spojení na letiště Mnichov, které bude fungovat jako hlavní uzel Jihomoravského kraje
pro návazné cestování leteckou dopravou do dalších destinací.
1.2.8 Realizace Koncepce rozvoje cyklistiky v JMK na období 2016 - 2023 s cílem zvýšení podílu
cyklodopravy.
1.2.9 Podpora rozvoje ekologických způsobů automobilové dopravy a elektromobility s cílem zlepšit
podmínky pro elektromobilitu. Náplní aktivity je analýza stávající situace v kraji podpora rozvoje sítě
dobíjecích a plnicích stanic, spolupráce se zřizovateli infrastruktury pro elektromobilitu, pořádání diskuzí a
hledání vhodných řešení, podpora testování nových řešení, podpora budování infrastruktury pro
elektrokola (zejména na cyklisty hojně využívaných trasách, např. Moravské vinařské stezky) a rozvoj
synergických efektů s infrastrukturou pro veřejnou dopravu (např. umístění dobíjecích stanic ve vazbě na
P+R).
1.2.10 Podpora dopravní výchovy a osvěty s cílem zlepšit dopravní chování obyvatel kraje
prostřednictvím podpory dopravní výchovy na školách, veřejných osvětových akcí, zájmové činnosti,
realizace potřebné infrastruktury.
Aktivity v rámci bodu 1.2
1.2.1 Spolupráce a koordinace s obcemi v oblasti dopravy
1.2.2 Modernizace sítě krajských silnic
1.2.3 Realizace Plánu dopravní obslužnosti JMK pro období let 2017-2021
1.2.4 Pořízení nových vlakových jednotek pro regionální dopravu
1.2.5 Rozvoj zázemí pro IDS JMK
1.2.6 Prosazování modernizací další železniční infrastruktury s ohledem na potřeby IDS JMK
1.2.7 Využití potenciálu brněnského letiště
1.2.8 Realizace Koncepce rozvoje cyklistiky v JMK na období 2016–2023
1.2.9 Podpora rozvoje ekologických způsobů automobilové dopravy a elektromobility
1.2.10 Podpora dopravní výchovy a osvěty

Hodnocení
0
?
0
0
0 až -1
?
0
0
0
0

U aktivit 1.2.2, 1.2.5, 1.2.6, lze přepokládat tvorbu rozvojových projektů, jejichž lokalizace není v drtivé
většině v současnosti známa. V rámci modernizace krajských silnic, nelze zcela vyloučit možnost střetu s
územím soustavy Natura 2000. V případě modernizace železniční infrastruktury (ve stávající stopě včetně
jejich elektrifikace) jsou konkrétně jmenovány některé železniční trati v kraji. V případě železniční trati

1

V případě modernizace úseku železniční trati Znojmo - Břeclav byl již v rámci zjišťovacího řízení vliv na území soustavy Natura
2000 vyloučen. V procesu EIA v rámci úseku Valtice - Mikulov 2. stavba, byl významně negativní vliv vyloučen (Zahrádka, 2015).
U aktuálně schválených ZÚR Jihomoravského kraje, byl vliv záměrů modernizace železničních tratí, vyhodnocen následovně
(Chvojková et Volf, 2014):
Blažovice - Veselí n. Moravou - mírně negativní (-1)
Brno - Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou - bez vlivu (0)
Hrušovany u Brna - Židlochovice - bez vlivu (0)
Lhota Rapotina - Boskovice (tzv. "Boskovická spojka") - bez vlivu (0)
Střelice - M. Krumlov/Ivančice - mírně negativní (-1)
Šakvice - Hustopeče - bez vlivu (0)
Znojmo - Břeclav - mírně negativní (-1)
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Tišnov - Nevědice nelze zcela vyloučit střet s EVL Sokolí skála, u trati Střelice - M.Krumlov/Ivančice pak
okrajový kontakt s EVL Krumlovský les, z dalších pak EVL Řeka Rokytná a EVL Střelická bažinka, v rámci
tratí Blažovice - Veselí nad Moravou, pak její průchod ptačí oblastí Bzenecká Doubrava - Strážnické
Pomoraví. U těchto projektů s konkrétním územním průmětem, je nutné zabránit takovým územním
střetům s lokalitami Natura 2000, které by narušily celistvost EVL či PO a předměty ochrany. Nutnost
eliminace či minimalizace případného negativního vlivu na předměty ochrany (kontaminace prostředí,
rušení aj.). Každý jednotlivý projekt musí být detailně posouzen dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
Ostatní aktivity nemají žádný vztah k území soustavy Natura 2000, z nichž by mohly vyplývat potenciálně
negativní vlivy. V případě aktivity 1.2.8 se jedná o koncepci, která nanejvýše vymezuje cyklotrasy v obecné
rovině deklarativního zájmu z hlediska propojení území trasou, nikoli však ve smyslu konkrétních staveb
cyklostezek. Jedná se tedy o "měkká", organizační opatření bez územní orientace.
Opatření 1.3: Rozvoj technické infrastruktury
Specifikace aktivit:
1.3.1 Podpora dobudování kanalizací a ČOV v obcích prostřednictvím realizace Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací JMK.
1.3.2 Řešení zásobování pitnou vodou prostřednictvím realizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
JMK a ochrany stávajících vodních zdrojů a vyhledávání a budování nových zdrojů pitné vody, podpora
zajištění zásobování pitnou vodou, prevence vzniků krizových situací (např. ohrožení strategických
vodních zdrojů systému Bzenec - komplex těžbou štěrkopísku u Uherského Ostrohu). Dobudování
vodovodů pro veřejnou potřebu.
1.3.3 Podpora zadržování a využití dešťové vody s cílem zajistit efektivnější hospodaření s vodou.
Náplní aktivity je podpora pasivních opatření zajišťujících efektivnější hospodaření s vodou (propustné
povrchy, vegetační střechy) a opatření na zadržování dešťové vody v místě spadu (vsakovací průlehy,
retence vody a její regulovaný odtok) u soukromých nemovitostí, krajských a obecních budov. Podpora
zadržování vody v krajině (malé retenční nádrže). Osvěta v oblasti hospodaření s vodou mezi obcemi a
obyvateli.
1.3.4 Koordinace rozvoje informační infrastruktury prostřednictvím podpory zavádění
vysokorychlostního internetu v malých obcích - analýza dostupnosti optické sítě, koordinace iniciace,
podpora diskuzí a setkávání obcí a relevantních aktérů, využití informačních technologií při prevenci
bezpečnosti.
Aktivity v rámci bodu 1.3
1.3.1 Podpora dobudování kanalizací a ČOV v obcích
1.3.2 Řešení zásobování pitnou vodou
1.3.3 Podpora zadržování a využití dešťové vody
1.3.4 Koordinace rozvoje informační infrastruktury

Hodnocení
?
?
0
0

U aktivit 1.3.1 a 1.3.2 lze přepokládat tvorbu rozvojových projektů, jejichž lokalizace není v současnosti
známa a u nichž nelze zcela vyloučit možnost střetu s územím soustavy Natura 2000. U těchto projektů
s konkrétním územním průmětem, je nutné zabránit takovým územním střetům s lokalitami Natura 2000,
které by narušily celistvost EVL či PO a předměty ochrany. Nutnost eliminace či minimalizace případného
negativního vlivu na předměty ochrany (kontaminace prostředí aj.). Každý jednotlivý projekt musí být
detailně posouzen dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
Aktivity 1.3.3 a 1.3.4 nemají žádný vztah k lokalitám soustavy Natura 2000, jímž by mohly potenciálně
způsobit negativní vlivy. V případě aktivity 1.3.4 se jedná o "měkká", organizační opatření bez územní
orientace.
Priorita 2. Zajištění kvality života obyvatel
Opatření 2.1: Rozvoj vzdělávacího systému
Specifikace aktivit:
2.1.1 Realizace Dlouhodobého záměru vzdělávání JMK a Krajského akčního plánu JMK s cílem zlepšit
fungování a výstupy základního a středního školství v kraji.
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2.1.2 Realizace Koncepce podpory nadání a péče o nadané na období let 2014 - 2020 s cílem
implementovat v Jihomoravském kraji cíle stanovené v národní Koncepci podpory nadání a péče o nadané
na období let 2014 - 2020
2.1.3 Monitoring projektů EU v oblasti vzdělávání s cílem posílit koordinaci a návaznosti rozvojových
projektů v oblasti vzdělávání
2.1.4 Zlepšení stavu budov i areálů škol s cílem zlepšit hmotné zázemí pro činnost škol. Aktivita bude
naplňována prostřednictvím postupné opravy/rekonstrukce/modernizace budov škol a školních areálů.
Iniciace prodeje budov, které nejsou dlouhodobě využívány a jejichž provoz a údržba zbytečně zatěžují
rozpočet kraje; změna vlastnictví těch budov, ve kterých jsou krajská školská zařízení v nevýhodném
nájmu. Pasportizace školských budov v regionu a nastavení spravedlivého systém přerozdělování odpisů
mezi jednotlivé školy. Ekologizace provozu.
Aktivity rámci bodu 2.1
2.1.1 Realizace Dlouhodobého záměru vzdělávání JMK a Krajského akčního plánu JMK
2.1.2 Realizace Koncepce podpory nadání a péče o nadané na období let 2014–2020
2.1.3 Monitoring projektů EU v oblasti vzdělávání
2.1.4 Zlepšení stavu budov škol

Hodnocení
0
0
0

0 až -1

U většiny vyjmenovaných aktivit nejsou navrhovány žádné projekty, jež by měly vztah k území soustavy
Natura 2000, a z nichž by mohly vyplývat potenciálně negativní vlivy. Jedná se o "měkká", organizační
opatření bez územní orientace.
V rámci aktivity 2.1.4. potenciální rizika vyplývají budoucnu u rekonstrukcí těch škol, jež jsou využívány
netopýry k hnízdění (zejména půdní prostory) a jsou mimo jiné také evidovány jako EVL z hlediska jejich
ochrany. U těchto projektů s konkrétním územním průmětem, je nutné zabránit takovým územním střetům
(resp. stavebním úpravám) s lokalitami Natura 2000, které by narušily celistvost EVL a předměty ochrany.
Nutnost eliminace či minimalizace případného negativního vlivu na předměty ochrany (rušení aj.). Každý
jednotlivý projekt musí být detailně posouzen dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
Opatření 2.2: Zkvalitňování sociálního prostředí kraje
Specifikace aktivit:
2.2.1 Realizace Strategie rozvoje lidských zdrojů v JMK 2016 - 2025 s cílem zlepšit využití lidského
potenciálu kraje
2.2.2 Realizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v JMK 2018 - 2020 a souvisejících
dokumentů s cílem zlepšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb
2.2.3 Realizace Koncepce rodinné politiky JMK na období 2015 - 2019 s cílem zlepšit podmínky pro
život rodin
2.2.4 Realizace Koncepce prevence kriminality JMK na období 2017 - 2021 zvýšit bezpečnost v kraji
2.2.5 Realizace strategie protidrogové politiky JMK za účelem naplnění cílů strategie protidrogové
politiky kraje
Aktivity rámci bodu 2.2
2.2.1 Realizace Strategie rozvoje lidských zdrojů v JMK 2016-2025
2.2.2 Realizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v JMK 2018-2020 a souvisejících dokumentů
2.2.3 Realizace Koncepce rodinné politiky JMK na období 2015-2019
2.2.4 Realizace Koncepce prevence kriminality JMK na období 2017-2021
2.2.5 Realizace strategie protidrogové politiky JMK

Hodnocení
0
0
0
0
0

V rámci vyjmenovaných aktivit nejsou navrhovány žádné projekty, jež by měly vztah k území soustavy
Natura 2000, a z nichž by mohly vyplývat potenciálně negativní vlivy. Jedná se o "měkká", organizační
opatření bez územní orientace.
Opatření 2.3: Zajištění dostupnosti zdravotnické péče
Specifikace aktivit:
2.3.1 Posílení informovanosti a hodnocení v oblasti zdravotnické péče s cílem optimalizovat síť
zdravotnických zařízení a dosáhnout potřebné kvality zdravotní péče ve všech částech kraje. Náplní
aktivity je pravidelné vytváření analýz kapacit zdravotnických zařízení a personálního zajištění zdravotních
služeb s ohledem na aktuální i výhledové potřeby. Pravidelné hodnocení kvality poskytovaných
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zdravotních služeb. Úprava lůžkových i personálních kapacit zdravotnických zařízení dle výsledků analýz a
hodnocení. Zpracování koncepce zdravotnictví.
2.3.2 Zlepšení personálního zajištění zdravotnických služeb kraje s cílem zvýšit kvalitu lékařského i
nelékařského personálu ve zdravotnických zařízeních podporou kvalifikace a vzdělávání.
2.3.3 Podpora zajištění zdravotní péče v obcích s cílem zlepšit dostupnost zdravotní péče ve všech
částech kraje. Náplní je podpora regionálních subjektů (lékařů i neziskových organizací), metodická
podpora, rozšíření ordinačních hodin, případně i zřízení nových ordinací lékařů - především v těch obcích
či regionech, kde zdravotní péče chybí nebo je obtížně dopravně dostupná. Podpora dalšího rozvoje
terénních zdravotnických služeb (domácí hospicová péče, zajištění pravidelného drobného ošetření
/převazy, injekce apod./). Podpora efektivního provázání terénní sociální a terénní zdravotní péče.
2.3.4 Podpora zdravého stylu života a ochrana zdraví s cílem zlepšit celkový zdravotní stav populace
kraje prostřednictvím prohlubování zdravého životního stylu obyvatel, a tím snížit nároky na zdravotní péči
Náplní aktivity je osvěta a zvyšování informovanosti nejen o výhodách zdravého životního stylu, ale i o
konkrétních možnostech jeho naplňování (existující preventivní programy, cvičení a další tělovýchovné
aktivity, odvykání kouření apod.). Podpora realizace Národní strategie ochrany a podpory zdraví a
prevence nemocí „Zdraví 2020“.
Aktivity rámci bodu 2.3
2.3.1 Posílení informovanosti a hodnocení v oblasti zdravotnické péče
2.3.2 Zlepšení personálního zajištění zdravotnických služeb kraje
2.3.3 Podpora zajištění zdravotní péče v obcích
2.3.4 Podpora zdravého stylu života a ochrana zdraví

Hodnocení
0
0
0
0

V rámci vyjmenovaných aktivit nejsou navrhovány žádné projekty, jež by měly vztah k území soustavy
Natura 2000, a z nichž by mohly vyplývat potenciálně negativní vlivy. Jedná se o "měkká", organizační
opatření bez územní orientace.
Opatření 2.4 Rozvoj podmínek pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
Specifikace aktivit:
2.4.1 Podpora rozvoje kultury a památkové péče s cílem udržet tradice a zlepšit technický stav
kulturních památek. Náplní aktivity je důraz na přirozené kulturní dědictví kraje, jako jsou folklórní tradice
nebo kulturní památky; úprava grantového systému. Informační a osvětové činnosti.
2.4.2 Realizace Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020 - Naplňovat cíle stanovené v
Koncepci podpory mládeže na období 2014 - 2020
2.4.3 Podpora sportovní infrastruktury s cílem doplnit a zkvalitnit sportovní infrastrukturu na území kraje
vytvořením a renovací zázemí v majetku kraje pro sportovní aktivity.
2.4.4 Podpora sportování s cílem rozšířit možnosti pro sportovní vyžití obyvatel Jihomoravského kraje,
zlepšit výsledky v individuálních sportech, a to prostřednictvím podpory sportování dětí a mládeže,
sportovních talentů a sportovců v individuálních sportovních odvětvích a veřejnosti. Zpřístupnění krajských
sportovních zařízení veřejnosti, finanční podpory sportovních talentů a sportovců v individuálních
sportovních odvětvích a sportovních klubů vychovávajících děti a mládež.
2.4.5 Vytvoření a realizace koncepce podpory vrcholového sportu s cílem zavést v součinnosti s
městem Brnem strategické řízení v oblasti podpory vrcholového sportu k udržení reprezentantů v domácím
regionu.
Aktivity rámci bodu 2.4
2.4.1 Podpora rozvoje kultury a památkové péče
2.4.2 Realizace Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020
2.4.3 Podpora sportovní infrastruktury
2.4.4 Podpora sportování
2.4.5 Vytvoření a realizace koncepce podpory vrcholového sportu

Hodnocení
0 až -1
0
?
0
0

Aktivity 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5 nemají žádný vztah k lokalitám soustavy Natura 2000, jímž by jakkoli mohly
potenciálně způsobit negativní vlivy na tyto lokality. Jedná se o "měkká", organizační opatření bez územní
orientace.
U aktivit 2.4.1 a 2.4.3 nelze zcela vyloučit možnost střetu s územím soustavy Natura 2000 (technický stav
kulturních památek, z nichž některé slouží jako hnízdiště pro netopýry, podpora sportovní infrastruktury). U
těch projektů s konkrétním územním průmětem, je nutné zabránit takovým územním střetům s lokalitami
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Natura 2000, které by narušily celistvost EVL či PO a předměty ochrany. Nutnost eliminace či minimalizace
případného negativního vlivu na předměty ochrany (kontaminace prostředí, rušení aj.). Každý jednotlivý
projekt musí být detailně posouzen dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
Opatření 2.5 Udržení služeb na venkově
Specifikace aktivit:
2.5.1 Podpora vybavenosti venkovských obcí s cílem zajistit dostatečnou vybavenost veřejnými
službami i v menších obcích Jihomoravského kraje a zlepšení stavu budov obcí sloužících veřejným
službám.
2.5.2 Podpora specifických řešení komerčních služeb v malých obcích s cílem zjistit dostatečnou
vybavenost maloobchodem a službami i v menších obcích Jihomoravského kraje. Náplní aktivity je
zajištění dostupnosti základních služeb v malých obcích, kde je vybavenost postupně oslabována.
Poradenství pro obce. Podpora zavedení pojízdných prodejen, objednávkového prodeje, výdejen léčiv,
hostujících lékařů apod. Podpora sociálního podnikání.
2.5.3 Podpora rozvoje obecních knihoven prostřednictvím zkvalitnění zázemí a rozšíření knihovního
fondu pro obecní knihovny.
2.5.4 Podpora spolkové a dobrovolnické činnosti s cílem zlepšit podmínky pro činnost neziskových
organizací a pro dobrovolnickou činnost
Aktivity rámci bodu 2.5
2.5.1 Podpora vybavenosti venkovských obcí
2.5.2 Podpora specifických řešení komerčních služeb v malých obcích
2.5.3 Podpora rozvoje obecních knihoven
2.5.4 Podpora spolkové a dobrovolnické činnosti

Hodnocení
0
0
0
0

V rámci vyjmenovaných aktivit nejsou navrhovány žádné projekty, jež by měly vztah k území soustavy
Natura 2000, a z nichž by mohly vyplývat potenciálně negativní vlivy. Jedná se o "měkká" organizační
opatření bez územní orientace.
Opatření 2.6 Zkvalitňování činnosti veřejné správy
Specifikace aktivit:
2.6.1 Koncepční přístup k rozvoji s cílem zkvalitnit řízení rozvoje kraje a obcí. Aktivita bude naplňována
prostřednictvím zkvalitnění práce s koncepcemi kraje. Posilování provázanosti koncepcí kraje s
koncepcemi na lokální i státní úrovni. Podpora plánování na obecní úrovni, podpora zapojování veřejnosti.
Důsledné uplatňování nástrojů územního plánování. Zlepšení spolupráce s městy a obcemi, sladění
přístupů, diskuze řešení problémů, společná setkání. Spolupráce se svazky obcí a MAS.
2.6.2 Rozvoj komunikačních aktivit kraje s cílem zlepšit informovanost obyvatel kraje o činnosti kraje
prostřednictvím moderních technologií.
2.6.3 Rozvíjení informačního a technologického zázemí pro správu území s cílem zlepšit dostupnost a
využitelnost informací o kraji prostřednictvím elektronizace veřejné správy, posílení open data, vytvoření
informačních systémů pro sběr potřebných informací (např. průzkum zaměstnanosti).
2.6.4 Rozvoj přeshraniční spolupráce s cílem posílit vazby Jihomoravského kraje na slovenské a
rakouské regiony i na okolní kraje prostřednictvím komunikace s okolními regiony, vytipování témat
spolupráce na krajské i lokální úrovni, podpora spolupráce lokálních aktérů. Důraz na uplatnění při rozvoji
okrajových regionů.
2.6.5 Zavedení operativního krizového informačního systému s cílem zlepšit fungování integrovaného
záchranného systému. Náplní aktivity je vytvoření operativního informačního systému, který bude
nástrojem pro efektivní řízení krizových situací a usnadní komunikace mezi krizovými štáby a složkami
integrovaného záchranného systému.
2.6.6 Uplatnění smart řešení v provozu krajského úřadu a organizací kraje s cílem snížit provozní
náklady kraje a jeho organizací. Náplní aktivity jsou energetické úspory na budovách kraje. Vyšší kvalita
vnitřního prostředí budov. Efektivní využití decentralizovaných výrobních zdrojů. Energetické úspory ve
venkovním i vnitřním osvětlení. Elektromobilita.
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Aktivity rámci bodu 2.6
2.6.1 Koncepční přístup k rozvoji
2.6.2 Rozvoj komunikačních aktivit kraje
2.6.3 Rozvíjení informačního a technologického zázemí pro správu území
2.6.4 Rozvoj přeshraniční spolupráce
2.6.5 Zavedení operativního krizového informačního systému
2.6.6 Uplatnění smart řešení v provozu krajského úřadu a organizací kraje

Hodnocení
0
0
0
0
0
0

V rámci vyjmenovaných aktivit nejsou navrhovány žádné, jež by měly vztah k území soustavy Natura
2000, a z nichž by mohly vyplývat potenciálně negativní vlivy. Jedná se o "měkká" organizační opatření
bez územní orientace.
Priorita 3. Řešení problémů životního prostředí
Opatření 3.1 Zmírnění dopadů klimatických změn
Specifikace aktivit:
3.1.1 Iniciace a koordinace činností ke zmírnění dopadů klimatických změn s cílem zvýšit
informovanost zemědělců a zemědělských organizací ve vztahu ke klimatickým změnám a jejich
zmírňování. Náplní aktivity je informační a osvětová činnost pro zemědělce a místní samosprávy, při
přípravě opatření ke zmírnění dopadů klimatických změn a při důsledném dodržování správné zemědělské
praxe (např. posílení schopnosti krajiny zadržet vodu).
3.1.2 Podpora testování účinných postupů pro šetrné hospodaření v krajině s cílem zvýšit
informovanost zemědělců o postupech šetrného hospodaření. Náplní bude podpora uplatnění nových
přístupů - informační a osvětové činnosti pro zemědělce a zemědělské organizace, případně také pro
správce lesů.
3.1.3 Zvyšování ochrany proti povodním s cílem snížit riziko povodní. Náplní aktivity bude osvěta,
komunikace a spolupráce s obcemi, městy a Povodím Moravy v oblasti přípravy nových vodních děl.
3.1.4 Zapojení vzdělávacích institucí do vzdělávacích aktivit spojených s klimatickou změnou s
cílem zvýšit u učitelů a žáků na ZŠ a SŠ povědomí o klimatických změnách a možnostech jejich
zmírňování. Do vybraných předmětů ZŠ a SŠ implementovat tématiku voda a sucho. Vytvářet u žáků
návyky k zodpovědnému hospodaření s vodou a chování v krajině.
Aktivity rámci bodu 3.1
3.1.1 Iniciace a koordinace činností ke zmírnění dopadů klimatických změn
3.1.2 Podpora testování účinných postupů pro šetrné hospodaření
3.1.3 Zvyšování ochrany proti povodním a posílení schopnosti krajiny zadržet vodu
3.1.4 Zapojení vzdělávacích institucí do vzdělávacích aktivit spojených s klimatickou změnou

Hodnocení
0
0
0
0

U většiny vyjmenovaných aktivit nejsou navrhovány takové, jež by měly vztah k území soustavy Natura
2000, a z nichž by mohly vyplývat potenciálně negativní vlivy. Jedná se o "měkká" organizační opatření
bez územní orientace. V případě bodu 3.1.3 se nejedná o aktivitu s přímým územním dopadem, jakkoli
realizace nových vodních děl sama o sobě představuje z pohledu území soustavy Natura 2000 značně
problematický bod. Osvěta a komunikace v této oblasti však může přispět k nalezení optimálních řešení.
Opatření 3.2 Zvyšování kvality životního prostředí
Specifikace aktivit:
3.2.1 Podpora ochrany a zlepšování stavu chráněných přírodních lokalit prostřednictvím podpory
realizace plánů péče, předcházení poškození lokalit, podpory spolupráce při zlepšování stavu lokalit,
zlepšování podmínek pro vzácné rostliny, živočichy a společenství, koordinace hospodaření subjektů v
chráněných lokalitách a osvěty.
3.2.2 Realizace Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 - 2025 s cílem omezit
odpady a posílit opětovné využití odpadů.
3.2.3 Podpora výsadby a zkvalitňování zeleně s cílem snížit větrnou a vodní erozi zejména v oblastech
s intenzivní zemědělskou činností. Náplní aktivity bude zvýšit zastoupení ploch zeleně v krajině. Informační
a osvětová činnost pro obce a zemědělce za účelem zvyšování ploch zeleně na území kraje (tato zeleň
plní funkci biokoridorů, ochranných pásů, zadržuje vláhu, eliminuje prašnost). Podpora realizace
pozemkových úprav (vymezení pozemků pro realizaci konkrétních opatření). Podpora budování širokých
pásů zeleně k ochraně před větrnou erozí a prašností (zejména Břeclavsko a Znojemsko, jižní část
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brněnské metropolitní oblasti - ochrana Brna a jihu Metropolitní rozvojové oblasti Brno), podpora šetrného
hospodaření v lesích. Posilování ekologické sítě prostřednictvím tvorby a ochrany regionálních a
nadregionálních biocenter a biokoridorů a kontrola invazních druhů na území kraje.
3.2.4 Podpora sanace starých ekologických zátěží s cílem snížení počtu starých ekologických zátěží na
území kraje prostřednictvím účinné spolupráce kraje se státem a s místními samosprávami za účelem
sanace starých ekologických zátěží.
3.2.5 Zlepšování stavu ovzduší a snižování hlukové zátěže uplatňováním kroků dle Programu
zlepšování kvality ovzduší Zóna Jihovýchod - CZ06Z. Kroky ke snižování hlukové zátěže jsou stanoveny v
Akčním plánu protihlukových opatření pro aglomeraci Brno a v Akčním plánu protihlukových opatření pro
pozemní komunikace ve vlastnictví Jihomoravského kraje. V období smogové situace omezování silniční
dopravy, především individuální. Řešení i světelného znečištění.
Aktivity rámci bodu 3.2
3.2.1 Podpora ochrany a zlepšování stavu chráněných přírodních lokalit
3.2.2 Realizace Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025
3.2.3 Podpora výsadby a zkvalitňování zeleně
3.2.4 Podpora sanace starých ekologických zátěží
3.2.5 Zlepšování stavu ovzduší a snižování hlukové zátěže

Hodnocení
+1 až +2
0 až +1
+1
0 až +1
0 až +1

U opatření lze nalézt pozitivní vazby ve vztahu k řešené problematice. Zejména u aktivity s cílem zlepšovat
stav chráněných přírodních lokalit se jedná o přímá opatření s očekávaným efektem pozitivních vlivů na
území soustavy Natura 2000. Relativně výraznější mohou být také efekty v rámci aktivity 3.2.3, kde
synergický souhrn očekávaných pozitivních vlivů (posilování sítě NR-R ÚSES v krajině, budování širokých
pásů zeleně k ochraně před větrnou erozí a prašností, šetrné hospodaření v lesích), může mít také
relativně větší pozitivní dopad na území soustavy Natura 2000. Ve většině případů se však jedná o
opatření nepřímá, u nichž lze očekávat soubor zprostředkovaných vlivů na území soustavy Natura 2000,
jež budou oscilovat mezi 0 až +1.
Priorita 4. Konkurenceschopné podnikání
Opatření 4.1: Rozvoj podnikatelského prostředí
Specifikace aktivit:
4.1.1 Realizace Regionální inovační strategie 2014 - 2020 s cílem zlepšit podmínky pro (inovační)
podnikání.
4.1.2 Podpora malého a středního podnikání s cílem zlepšit podmínky pro malé a střední podnikání
prostřednictvím realizace podpůrných informačních a poradenských činností pro podnikatele. Usnadnění
zahájení podnikání.
4.1.3 Podpora příchodu investorů do okrajových částí kraje s cílem zvýšit zaměstnanost a
ekonomickou sílu v okrajových částech kraje prostřednictvím podpory lokalizace nových podniků v
oblastech kraje s vyšším podílem nezaměstnaných osob.
4.1.4 Podpora konkurenceschopnosti zemědělství. Náplní aktivity bude podpora vinařství a
vinohradnictví, podpora včelařství, podpora a propagace produktů místních výrobců a zpracovatelů,
podpora digitalizace zemědělství, podpora rodinných firem, podpora sociálního zemědělství, podpora
agroturistiky.
4.1.5 Podpora efektivního využití sdílené ekonomiky prostřednictvím podpory rozvoje sdílené
ekonomiky, hledání nejvhodnějšího nastavení sdílené ekonomiky. Využití pozitivních efektů, minimalizace
negativních efektů sdílené ekonomiky.
Aktivity rámci bodu 4.1
4.1.1 Realizace Regionální inovační strategie 2014-2020
4.1.2 Podpora malého a středního podnikání
4.1.3 Podpora příchodu investorů do okrajových částí kraje
4.1.4 Podpora konkurenceschopnosti zemědělství
4.1.5 Podpora efektivního využití sdílené ekonomiky

Hodnocení
0
0
?
0 až +1
0

Aktivity 4.1.1 a 4.1.2 nemají žádný vztah k území soustavy Natura 2000, z nichž by mohly vyplývat
potenciálně negativní vlivy. Jedná se o legislativní a organizační opatření bez územní orientace.
U aktivity 4.1.4 lze nalézt určité pozitivní vazby a vztahy k řešené problematice. Podpora vinařství,
včelařství, propagace místní produkce, podpora sociálního zemědělství, mohou vést k většímu podílu
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ekologicky orientovaného, často maloplošného obhospodařování a využívání krajiny, což může mít
pozitivní, byť velmi zprostředkovaný vliv na území soustavy Natura 2000. Bude se tedy jednat spíše o
mírnou oscilaci vlivů mezi 0 až +1.
Opatření 4.2: Zkvalitnění podmínek pro cestovní ruch
Specifikace aktivit:
4.2.1 Realizace Programu rozvoje cestovního ruchu JMK 2014 - 2020
4.2.2 Zavedení destinačních managementů oblastí s cílem zlepšení řízení, koordinace a marketingu
rozvoje cestovního ruchu. Náplní aktivity bude zavádění destinačních managementů ve všech
turistických oblastech JMK. Podpořit vznik destinačních organizací v turistických oblastech
Jihomoravského kraje za účelem zlepšení řízení a koordinace rozvoje cestovního ruchu a zabezpečit
dlouhodobou udržitelnost těchto organizací.
4.2.3 Budování turistických cyklostezek. Náplní aktivity bude výstavba cyklostezek v turisticky
atraktivních územích kraje (zejména v případě, že jde o investici pro obce příliš náročné) - např. v oblasti
Vranovské přehrady, kolem Novomlýnských nádrží apod. Výstavba singletrailů. Podpora spolupráce obcí.
4.2.4 Budování lázeňské infrastruktury s cílem prodloužit průměrnou délku pobytu návštěvníků
Jihomoravského kraje. Podpora příchodu investora do oblasti lázeňství. Výstavba podpůrné infrastruktury
pro lázeňství. Podpora zajištění léčivé vody z nové zdrojové oblasti pro Lázně Hodonín.
4.2.5 Zkvalitnění turistických produktů s cílem prodloužit průměrnou délku pobytu návštěvníků
Jihomoravského kraje. Zkvalitnění práce s turistickými produkty, posílení flexibility produktů, Zaměření se
na specifikum Jihomoravského kraje vinařské cyklostezky. Podpora turistických informačních center,
vzájemné předávání návštěvníků, delší otevírací doba v letních měsících vyhodnocování a monitoring
marketingových aktivit, marketingové informace (big data a další zdroje), know-how, role TIC apod.
4.2.6 Vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu s cílem zkvalitnit lidské zdroje v oblasti cestovního
ruchu. Náplní aktivity je podpora zvyšování kvalifikace pracovníků v cestovním ruchu, systematická školení
v oblasti marketingu (zejména znalosti o uplatňování marketingových nástrojů), zvyšování odborné
způsobilosti průvodců hradů a zámků a jejich přizpůsobivosti potřebám cílových skupin. Jazykové
vzdělávání.
4.2.7 Rozvoj dopravy pro turisty s cílem zlepšit dopravní obslužnost turistických destinací. Náplní
aktivity je podpora zabezpečení veřejné dopravy do turistických destinací Jihomoravského kraje včetně
dopravy pro cyklisty, podpora dopravní a tarifní spolupráce v oblasti turistiky se sousedními kraji a zeměmi.
Podpora vínobusů, cyklobusů, cyklovlaků, turistického vlaku do Lednice. Podpora rozvoje potenciálu vodní
turistiky a lodních spojů zejména na Baťově kanále, na přehradách a řekách, včetně informačního
propojení s IDS JMK. Dobudování potřebné dopravní infrastruktury (zejména podpora přípravy a realizace
doprovodného přístaviště v rámci napojení Baťova kanálu na řeku Moravu včetně vybudování doprovodné
infrastruktury v Hodoníně).
4.2.8 Zkvalitnění informačních služeb v oblasti cestovního ruchu. Náplní aktivity je zvýšení
informovanosti účastníků cestovního ruchu s využitím moderních technologií. Vyšší provázanost aktivit v
oblasti cestovního ruchu. Síťování aktérů cestovního ruchu. Podpora využití informačních technologií v
oblasti cestovního ruchu. Koordinace aktivit v cestovním ruchu. Prezentace a propagace turistického
potenciálu. Spolupráce obcí, podnikatelských subjektů a dalších účastníků v oblasti cestovního ruchu.
Aktivity v rámci bodu 4.2
4.2.1 Realizace Programu rozvoje cestovního ruchu JMK 2014–2020
4.2.2 Zavedení destinačních managementů oblastí
4.2.3 Budování turistických cyklostezek
4.2.4 Budování lázeňské infrastruktury
4.2.5 Zkvalitnění turistických produktů
4.2.6 Vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu
4.2.7 Rozvoj dopravy pro turisty
4.2.8 Zkvalitnění informačních služeb v oblasti cestovního ruchu

Hodnocení
0
0
?
?
0
0
?
0

Ad. 4.2.1 dokument Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro období 2014 - 2020, byl
podroben procesu hodnocení SEA a v rámci něj pak hodnocení dle §45i, které významně negativní vliv na
celistvost území soustavy Natura 2000 a její předměty ochrany vyloučilo.
U aktivit 4.2.3, 4.2.4, 4.2.7 lze přepokládat tvorbu rozvojových projektů, jejichž lokalizace není v drtivé
většině v současnosti známa. V rámci rozvoje doprovodné turistické infrastruktury a zlepšování dopravní
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obslužnosti (zejména se jedná o sportovní infrastrukturu, jako jsou cyklostezky, in-line stezky, single
tracky, vodní turistika apod., nelze zcela vyloučit možnost střetu s územím soustavy Natura 2000.
V případě rozvoje turistických cyklostezek jsou zmiňovány Novomlýnské nádrže a Vranovská přehrada,
kde mohou být potenciálně dotčeny PO Střední nádrž Vodního Díla Nové Mlýny a EVL Údolí Dyje. V
případě rozvoje vodní turistiky je v koncepci zmíněno využití Baťova kanálu (vč. plánů na jeho prodloužení
k soutoku s Dyjí), kde mohou být potenciálně dotčeny EVL Strážnicko, EVL Očov, EVL Soutok - Podluží a
PO Soutok - Tvrdonicko, PO Bzenecká doubrava - Strážnické Pomoraví. U těchto projektů s konkrétním
územním průmětem, je nutné zabránit takovým územním střetům s lokalitami Natura 2000, které by
narušily celistvost EVL či PO a předměty ochrany. Nutnost eliminace či minimalizace případného
negativního vlivu na předměty ochrany (kontaminace prostředí, rušení aj.). Každý jednotlivý projekt musí
být detailně posouzen dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
Aktivity 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6 a 4.2.8 nemají žádný vztah k území soustavy Natura 2000, z nichž by mohly
vyplývat potenciálně negativní vlivy. Jedná se o "měkká", organizační opatření bez územní orientace.
Z výsledků hodnocení vyplývá následující:
(1) Výrazně převažují aktivity (46), jež se jeví ve vztahu k ovlivnění území soustavy Natura 2000
jako indiferentní a nebylo tedy prokázáno jejich možné ovlivnění (0). Jedná se o aktivity
charakteru organizačních, managementových opatření bez územní orientace, dále jsou to cíle,
jejichž efekt je natolik nepřímý či sporný, že při obecnosti koncepce prakticky nelze nějaké
ovlivnění či územní střet implikovat.
(2) 4 aktivity byly vlivy vyhodnoceny jako oscilující mezi nulovým až mírně pozitivním vlivem (0
až +1). Je nutno konstatovat, že efekt těchto opatření je možno charakterizovat jako nepřímý,
zprostředkovaný a při obecnosti koncepce a faktu, že tato opatření budou či mohou přispívat ke
zlepšení stavu ŽP v různé míře, může potenciální efekt oscilovat. Jedná se především o aktivity,
jež jsou environmentálně zaměřené z Priority 3 - Ochrana životního prostředí (realizace Plánu
odpadového hospodářství JMK, sanace starých ekologických zátěží, zlepšování stavu ovzduší),
dále pak aktivity z Priority 4 - konkurenceschopné podnikání (podpora včelařství, vinohradnictví,
podpora místních produktů, sociální zemědělství), z nichž plyne akcent na maloplošné či
ekologické hospodaření v krajině).
(3) U 1 aktivity byl vliv vyhodnocen jako oscilující od mírně pozitivního k významně pozitivnímu
(+1 až +2). Jedná se o aktivitu z Priority 3 - Ochrana životního prostředí (podpora ochrany a
zlepšování stavu chráněných přírodních lokalit), tedy o přímá opatření v ochraně přírody a krajiny,
kde lze efekt takto pozitivních vlivů na území soustavy Natura 2000 předpokládat.
(4) U 1 aktivity byl vliv vyhodnocen jako mírně pozitivní (+1). Jedná se rovněž o aktivitu z Priority
3 - Ochrana životního prostředí (podpora výsadeb a zkvalitňování zeleně - např. posilování sítě
NR-R ÚSES v krajině, budování širokých pásů zeleně k ochraně před větrnou erozí a prašností,
šetrné hospodaření v lesích), kde lze synergický efekt očekávaných pozitivních vlivů na území
soustavy Natura 2000 rovněž předpokládat.
(5) U 3 aktivit byl vliv vyhodnocen jako oscilující mezi nulovým až mírně negativním (0 až -1).
Jedná se zde o aktivity z Priority 1 - dobudování dopravní infrastruktury (realizace přestupních uzlů
IDS JMK, budování P+R - Park & Ride, B+R - Bike & Ride), dále o aktivity z Priority 2 - Zajištění
kvality života obyvatel (zlepšení stavu budov škol, a technického stavu kulturních památek), z
nichž některé mohou být jako hnízdiště netopýrů zařazeny mezi evropsky významné lokality.
Jedná se tedy o aktivity s možným územním dopadem, kde nelze zcela vyloučit územní střety, byť
je zde s ohledem na jejich povahu pravděpodobnost střetů se soustavou Natura 2000 méně
pravděpodobná a je u nich předpokládána spíše nižší významnost vlivů.
(6) U 14 aktivit nebylo možno pro velkou obecnost vliv vyhodnotit, nicméně potenciálně možný
negativní vliv zde nelze vyloučit, jeho významnost však nelze na této úrovni obecnosti
jednoznačně určit (?). Převážně se jedná o aktivity Priority 1 - Dobudování infrastruktury a v
rámci ní aktivity podporující výstavbu páteřní sítě komunikací (výstavba D43, D52 a dalších
významných silničních staveb a páteřní železniční infrastruktury), dále pak technické infrastruktury
(budování kanalizace, ČOV, zásobování pitnou vodou), v rámci Priority 2 - Zajištění kvality života
obyvatel (podpora sportovní infrastruktury), a v rámci Priority 4 - Konkurenceschopné podnikání
(podpora investorů v okrajových částech kraje, podpora budování turistických cyklostezek,
dopravy pro turisty a lázeňské infrastruktury). Jedná se tedy o aktivity a cíle s možným územním
dopadem, kde nelze zcela vyloučit územní střety se soustavou Natura 2000.
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Ty cíle a priority, u nichž byl identifikován potenciálně možný negativní vliv (?), dále ty, u nichž nelze zcela
vyloučit mírně negativní vliv (-1), příp. vliv osciluje mezi indiferentním až potenciálně mírně negativním
vlivem (0 až -1), musí být v další fázi detailně posouzeny dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., resp. pokud
není vliv na soustavu Natura 2000 předem vyloučen stanoviskem orgánu ochrany přírody.

4.4 Vyhodnocení vlivů koncepce na celistvost evropsky významných lokalit a
ptačích oblastí
V rámci vyhodnocení nebyly identifikovány takové cíle, jež by implikovaly předpoklad narušení celistvosti
území soustavy Natura 2000 v rámci realizace PRJMK.

4.5 Vyhodnocení koncepce z hlediska kumulativních vlivů
Vzhledem k obecnosti koncepce a stávající neznalosti konkrétní lokalizace u drtivé většiny jednotlivých
aktivit, nelze v současnosti jednoznačně stanovit konkrétní územní střety a není tedy možné kvalifikovaně
vyhodnotit kumulaci jejich vlivů. Konkrétní navržené záměry s územní orientací, jež plynou v rámci
naplňování z některých cílů a dílčích aktivit, budou posouzeny v další fázi, v rámci procesu EIA pokud tak
vyplyne a bude požadováno dle zákona č.100/2001 Sb. nebo řízením dle §45h,i zákona č.114/1992 Sb. v
platném znění, kde již bude možno více specifikovat potenciálně možné kumulativní vlivy.
V návrhové části, v rámci popisu některých opatření a aktivit koncepce na několika místech blíže
specifikuje některé záměry (zejména dopravní) a také územní dopady jednotlivých opatření. Dále zmiňuje
některé oblasti Jihomoravského kraje významné z hlediska potenciálu rozvoje v jednotlivých
socioekonomických aktivitách. Zejména se jedná o brněnskou sídelní aglomeraci a také příhraniční oblasti
Mikulovska a Břeclavska, kde jsou vymezeny i některé rozsáhlé části území soustavy Natura 2000 jako
jsou EVL, PO Pálava, EVL Soutok - Podluží, EVL Niva Dyje, PO Soutok - Tvrdonicko, PO Strážnické
Pomoraví - Bzenecká Doubrava aj. Současně je v tomto území a dále pak v Pomoraví koncentrováno
množství proponovaných záměrů (zejména dopravního charakteru). Dále je to oblast západně od Znojma,
tj. Podyjí kde je vymezena EVL, PO Podyjí a oblast Vranovské přehrady s EVL Údolí Dyje, či oblast Bílých
Karpat při hranici se Slovenskem. V těchto regionech vzhledem k vysoké koncentraci přírodních či
kulturních hodnot tak nelze zcela kumulativní efekty v budoucnu vyloučit. Ty však spíše vyplývají z daností
a charakteru území (sídelní struktura, průběh hlavních komunikací a dopravních koridorů), z prostorového
vymezení území soustavy Natura 2000 (které se na území Jihomoravského kraje soustřeďuje především
do jeho jižní části), než z vlastní koncepce. Ta mimo jiné deklaruje priority kraje z hlediska nutnosti
dobudovat síť páteřních dopravních komunikací, což pochopitelně implikuje možné střety s územím
soustavy Natura 2000. Nicméně důraz na zlepšení kvality infrastruktury může také představovat zvýšení
komfortu v dopravě, větší využívání hromadné dopravy v rámci IDS JMK. Zlepšení dopravní prostupnosti
územím bude mít pozitivní vliv na zlepšení její plynulosti s nižší intenzitou a četností doprovodných
negativních efektů z dopravy, jako jsou dopravní fluktuace a zácpy s efektem snížení dopravní zátěže na
území z hlediska hluku a znečištění ovzduší. Zde je třeba říci, že realizace a vzájemná koordinace těchto
strategických dokumentů - PRJMK, SRJMK a dalších navazujících oborových koncepcí ve výsledku
mnohou možnosti kumulace negativních vlivů v území předejít tím, že koordinace přispěje k eliminaci
živelného rozvoje v území s negativními dopady na životní prostředí i obyvatelstvo.

4.6 Srovnání významnosti vlivů jednotlivých variant koncepce na lokality soustavy
Natura 2000
Předložená koncepce je řešena jako invariantní a byla vyhodnocena v přechozích kapitolách. V případě
nulové varianty to znamená stav neexistence nového aktuálního PRJMK, kdy období 2014 - 2017, pro
které byla zpracována stávající platná koncepce, již uplynulo. Aktuálně hodnocená koncepce však
programově na předchozí dokument, v mnoha cílech a aktivitách navazuje, tzn., že mnohé nastavené
procesy z předchozího období aktuální koncepční dokument přebírá a dále rozpracovává. Při
nerealizování koncepce lze spíše očekávat zhoršení koordinace rozvojových aktivit kraje s tendencemi k
jejich živelnosti.
Pokud budou respektována konkrétní doporučení v rámci realizace jednotlivých opatření, jež jsou uvedena
v rámci kapitoly 4.3, lze předpokládat, že realizace koncepce bude implikovat spíše mírně pozitivní přínos
pro území soustavy Natura 2000 na území Jihomoravského kraje.
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4.7 Vyhodnocení možných přeshraničních vlivů
Předmětná koncepce řeší problematiku rozvoje kraje. Jihomoravský kraj hraničí s Rakouskem a
Slovenskou republikou. Vzhledem k obecnosti koncepce, nelze u drtivé většiny opatření a cílů
jednoznačně identifikovat potenciální územní střety. Z hlediska možných přeshraničních vlivů není
předpokládán nějaký územní střet s lokalitami soustavy Natura 2000 za hranicemi ČR s výjimkou aktivit
souvisejících s rekreačním využitím vodní dopravy. Zde se jedná o záměr prodloužení Baťova kanálu,
vedený po řece Moravě až k soutoku s Dyjí. V této oblasti však se Slovenskou republikou existuje
vzájemná spolupráce. Jiné, nepřímé, zprostředkované přeshraniční vlivy na území soustavy Natura 2000
sousedících států, nejsou předpokládány. Z hlediska rozvoje páteřních komunikací tyto navazují na páteřní
síť či její rozvojové záměry sousedních států (např. D52 na budovanou dálnici A5 z Vídně v Rakousku,
koridory vysokorychlostní železnice apod.).

4.8 Návrh konkrétních opatření k eliminaci případných negativních vlivů koncepce
na lokality soustavy Natura 2000
V předmětné koncepci bylo identifikováno 17 aktivit, u nichž nebylo možno zcela vyloučit potenciálně
mírně negativní vliv (-1), resp. oscilaci mezi indiferentním až mírně negativním vlivem (0 až -1), či záměr
nebylo možné pro velkou obecnost vyhodnotit (-?), kde potenciální negativní vliv na území soustavy
Natura 2000 nelze vyloučit. Jedná se o tato opatření:
Aktivity v rámci bodu 1.1
- 1.1.1 Podpora výstavby D43
- 1.1.2 Podpora výstavby D52
- 1.1.3 Podpora dalších významných silničních staveb
- 1.1.4 Podpora řešení dopravní zátěže obcí a měst
- 1.1.5 Podpora zásadní modernizace páteřní železniční infrastruktury
Aktivity v rámci bodu 1.2
- 1.2.2 Modernizace sítě krajských silnic
- 1.2.5 Rozvoj zázemí pro IDS JMK
- 1.2.6 Prosazování modernizací další železniční infrastruktury s ohledem na potřeby IDS JMK
Aktivity v rámci bodu 1.3
- 1.3.1 Podpora dobudování kanalizací a ČOV v obcích
- 1.3.2 Řešení zásobování pitnou vodou
Aktivity v rámci bodu 2.1
- 2.1.4 Zlepšení stavu budov škol
Aktivity v rámci bodu 2.4
- 2.4.1 Podpora rozvoje kultury a památkové péče
- 2.4.3 Podpora sportovní infrastruktury
Aktivity v rámci bodu 4.1
- 4.1.3 Podpora příchodu investorů do okrajových částí kraje
Aktivity v rámci bodu 4.2
- 4.2.3 Budování turistických cyklostezek
- 4.2.4 Budování lázeňské infrastruktury
- 4.2.7 Rozvoj dopravy pro turisty
Tyto cíle a aktivity musí být v další fázi, tj. v rámci územně plánovací dokumentace, či územního a
stavebního řízení detailně posouzeny dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., pokud není vliv na soustavu
Natura 2000 předem vyloučen stanoviskem orgánu ochrany přírody. Lze předpokládat, že v rámci
územního či stavebního řízení jsou již k dispozici konkrétní informace, umožňující podrobnější
vyhodnocení vlivů na území soustavy Natura 2000.
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V. SHRNUTÍ A ZÁVĚR
Předmětem hodnocení zpracovaného ve smyslu §45i zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění byla
koncepce - Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018 - 2021. Koncepce je zpracována invariantně.
Cílem hodnocení bylo zjistit, má-li předmětná koncepce významný negativní vliv na území soustavy
Natura, tj. evropsky významné lokality a ptačí oblasti, jež leží či zasahují do území Jihomoravského kraje.


Celkově lze shrnout, že u 46 aktivit byl vliv na území soustavy Natura 2000 vyhodnocen jako na
indiferentní, tedy nulový (0).



U 4 aktivit byl vliv vyhodnocen jako oscilující mezi nulovým až mírně pozitivním vlivem (0 až +1)



U 1 aktivity byl vliv vyhodnocen jako oscilující od mírně pozitivního k významně pozitivnímu (+1 až
+2)



U 1 aktivity byl vliv vyhodnocen jako mírně pozitivní (+1)



U 3 aktivit byl vliv vyhodnocen jako oscilující mezi nulovým až mírně negativním (0 až -1)



U 14 aktivit nebylo možno pro velkou obecnost vliv vyhodnotit, nicméně potenciálně možný
negativní vliv zde nelze vyloučit, jeho významnost však nelze na této úrovni obecnosti
jednoznačně určit (?)

Ty cíle a priority, u nichž nebyl vyloučen potenciálně mírně negativní vliv a možný negativní vliv bez určení
jeho významnosti (0 až -1; -1; ?), musí být v další fázi (v územně plánovací dokumentaci, v rámci procesu
SEA či na úrovni záměru v procesu EIA detailně posouzeny dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., resp. pokud
není vliv na soustavu Natura 2000 předem vyloučen stanoviskem orgánu ochrany přírody.
Předmětné hodnocení dospělo k závěru, že předložená koncepce nebude mít potenciálně
významný negativní vliv na celistvost a příznivý stav předmětů ochrany soustavy Natura 2000 při
realizaci opatření, navržených v kapitole 4.8.

V Brně, dne 8. listopadu 2017

Pavel Koláček
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VI. PŘÍLOHY

Příloha 1 Autorizační osvědčení zpracovatele
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