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A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI
A.1.

Název organizace

Jihomoravský kraj
A.2.

IČ, bylo-li přiděleno

IČ: 70888337

A.3.

Sídlo (bydliště)

Žerotínovo náměstí 449/3
601 82 Brno

A.4.

Jméno, příjmení,
předkladatele

pracoviště,

telefon

a

e-mail

oprávněného

zástupce

Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje
telefon:
54165 1501, 54165 1511
e-mail:
grolich.jan@jmk.cz
Kontaktní osoba:
Ing.. Pavel Fišer, Ph.D., oddělení strategického rozvoje
telefon:
54165 1348
e-mail:
fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz
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B. ÚDAJE O KONCEPCI
B.1.

Název

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
(v dalším textu bude uváděn jen název SR JMK 2021+)

B.2.

Obsahové zaměření (osnova)

SR JMK 2021+ je koncepčním dokumentem, který do roku 2030 definuje vize, specifické
cíle a tematická opatření, jejichž prostřednictvím má dojít k udržitelnému rozvoji
Jihomoravského kraje. Je zpracována pro celé území Jihomoravského kraje.
SRJMK 2021+ je členěna do tří vzájemně provázaných částí – analytická část, návrhová
(strategická) část a implementační a monitorovací část.
Analytická část byla zpracovávána ve třech fázích:
- sběr podkladů a dat
- analýza dat
- jednání pracovních skupin.
Poté byla provedena odvětvová analýza podle jednotlivých problémových okruhů (územní
charakteristika, demografická analýza, ekonomika, trh práce, výzkum, vývoj a inovace,
doprava a dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, veřejné služby a občanská
vybavenost, rozvoj venkova a zemědělství, životní prostředí, bezpečnost, cestovní ruch).
Na základě široké analýzy byla pak zpracována SWOT analýza.
SWOT analýza – na základě předchozího vyhodnocení v analytické části a zejména
formulace klíčových závěrů z jednotlivých problémových okruhů byla zpracována SWOT
analýza, která přesně definovala jednotlivé silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, které
budou ovlivňovat novou strategii a její konkrétní obsahovou náplň. Nová strategie by měla co
nejvíce využít silné stránky a příležitosti pro rozvoj a naopak odstranit stávající slabé stránky
nebo hrozby, které mohou bránit úspěšnému rozvoji kraje ve všech sledovaných oblastech
činností.
Dále byla v rámci analytické části provedena regionální analýza (ORP, vymezení
hospodářsky slabých oblastí) a na základě toho byla zpracována projekce budoucího vývoje,
a to ve třech variantách :
- realistická varianta
- pesimistická varianta
- optimistická varianta.
Návrhová část bezprostředně navazuje na část analytickou a zaměřuje se na představení
směru dalšího rozvoje Jihomoravského kraje. V rámci strategické části dokumentu jsou
definovány prioritní osy a jejich vize, vymezeny specifické cíle a tematická opatření, jejichž
realizací má dojít k udržitelnému a vyváženému rozvoji území Jihomoravského kraje.
Naplňování specifických cílů bude ověřováno prostřednictvím pravidelného monitoringu dat
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a vyhodnocování klíčových indikátorů plnění této strategie. Níže je uvedeno schéma
strategické části.

Základními pilíři zpracované strategie, resp. problémovými okruhy, kterými by se měla
koncepce SR JMK 2021+ v návrhové části zabývat, jsou zejména:
 vzdělávání a sport,
 zdravotnictví, sociální služby, stárnutí obyvatelstva, soudržná společnost
 dopravní infrastruktura, systém veřejné dopravy, budoucnost mobility
 životní prostředí a veřejné zdraví, technická infrastruktura, rozvoj venkova,
zemědělství
 výzkum, vývoj a inovace, trh práce a podnikání
 veřejná správa, občanská vybavenost a život v obcích, kultura, cestovní ruch,
bezpečnost.
Implementační a monitorovací část představuje popis postupů, procesů, kterými má být
docíleno naplnění stanovených vizí, resp. specifických cílů kraje, které byly definovány
v části strategické. Implementační a monitorovací část Strategie se skládá z následujících
částí:








Akční plán
Finanční plán
Vyhodnocení plnění strategie
Monitoring, analýza a řízení rizik
Pravidelné setkání k SRJMK 2021+
Revize strategické části
Kompetenční matice

Její součástí je i Harmonogram implementace a Klíčové indikátory plnění jednotlivých
prioritních os a jejich tematických opatření.
Součástí této části SRJMK 2021+ je rovněž nastavení monitoringu strategie. Monitoring bude
primárně probíhat prostřednictvím vyhodnocování klíčových indikátorů plnění. Záměrem je
kontinuálně sledovat trendy v hospodářském a sociálním vývoji, které mají být pozitivně
ovlivněny naplňováním dílčích specifických cílů definovaných touto strategií, a v případě
negativního vývoje operativně reagovat.
Ve strategické části bylo definováno celkem 6 prioritních os pokrývajících oblasti kompetencí
Jihomoravského kraje. Kurzívou jsou pak označeny vize pro jednotlivé oblasti.
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 Vzdělávání, sport a mimoškolní zájmové aktivity – vize: Vzdělávání a sport, které
naplno rozvíjejí potenciál obyvatel kraje.
 Zdravotnictví a sociální oblast – vize: Systém dostupné a udržitelné péče a podpory
pro všechny.
 Dopravní infrastruktura a obslužnost území – vize: Plynulá a udržitelná doprava na
území kraje.
 Životní prostředí, technická infrastruktura, rozvoj venkova a zemědělství – vize: Čistý
kraj díky moderním technologiím i zdravému rozumu.
 Konkurenceschopnost, podnikání, inovace a výzkum – vize: Konkurenceschopný kraj
poháněný špičkovým výzkumem a inovacemi.
 Cestovní ruch a kultura, veřejná správa, občanská vybavenost a bezpečnost – vize:
Kraj rozvíjející občanskou vybavenost a své kulturní, historické a přírodní dědictví.
Samotná implementace SR JMK 2021+ je tvořena třemi hlavními aktivitami: tvorba a
schválení akčního plánu (dále také „AP“), evaluace plnění strategie a revize strategické části
SR JMK 2021+.
Akční plán, zvaný také Program rozvoje kraje, je základním prvkem pro realizaci SR JMK
2021+ a je tvořen vždy na dvouletá období. Akční plán určuje, která z tematických opatření se
budou realizovat během nastávajícího dvouletého období. Akční plán obsahuje následující
informace:
 seznam tematických opatření určených k realizaci během následujícího dvouletého
období,
 krátké zdůvodnění, proč bylo vybráno právě toto tematické opatření,
 hodnotitel tematického potření (monitoruje realizaci tematického opatření),
 nositel tematického opatření (přímo realizuje tematické opatření),
 zdroje financování vybraných tematických opatření,
 podíl Krajského úřadu JMK na financování tematického opatření,
 odhadovaný termín zahájení a dokončení realizace tematického opatření.
Finanční plán
Z důvodu efektivity není tvořen separátní finanční plán. Finanční plán je jako takový již
součástí akčního plánu. V rámci akčního plánu je zpracován odhad nákladů jednotlivých
opatření včetně informace, kolik z těchto nákladů bude hradit KÚ JMK. Následně je ve
spolupráci s Odborem ekonomickým posouzena realističnost a realizovatelnost finanční části
akčního plánu, jsou provedeny případné úpravy. Následně je akční plán projednán a schválen
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.
Vyhodnocení plnění strategie
Druhým důležitým nástrojem práce se SR JMK 2021+ je vyhodnocení plnění strategie (dále
také „vyhodnocování realizace strategie“), tento dokument je vytvářen každoročně. Jedná se
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o základní nástroj, kterým je monitorováno a vyhodnocováno, nakolik je plněna strategie.
Naplňování specifických cílů bude ověřováno prostřednictvím pravidelného monitoringu dat
a vyhodnocování klíčových indikátorů plnění této strategie. Zároveň tento dokument slouží
k monitorování a řízení rizik strategie.
Strategická část SRJMK 2021+ obsahuje více než 120 tematických opatření, i z tohoto
důvodu je sledovanou jednotkou plnění SR JMK 2021+ specifický cíl. Strategická část
obsahuje 32 specifických cílů. Evaluace plnění strategie je tedy dokument, který obsahuje
následující informace:
 seznam všech specifických cílů,
 stav naplnění těchto cílů s komentářem (ne vždy je možné stav naplnění pouze
kvantifikovat),
 vývoj klíčových indikátorů plnění
 seznam identifikovaných rizik naplnění specifických cílů i celé strategie,
 významnost identifikovaného rizika (významné či nevýznamné)
 způsob zvládání identifikovaných rizik (tam kde je to možné stanovit),
 stav financování u jednotlivých specifických cílů.
Dalšími součástmi implementační části SR JMK 2021+ jsou například:
 monitoring a řízení rizik
 posloupnost implementačních aktivit
 přehled kompetencí
 harmonogram implementace
 klíčové indikátory plnění.
Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ je vytvořena na základě zjištění a závěrů, které
vycházejí z realizovaných analýz, identifikovaných příležitostí, problémů a vývojových
tendencí sledovaného regionu (což je předmětem analytické části dokumentu). Strategie je
rovněž úzce provázána se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje a bezprostředně
navazuje na předchozí Strategii Jihomoravského kraje 2020 platnou v období let 2012 až
2020. Jihomoravský kraj má za cíl strategicky a koncepčně rozvíjet daný region, a tedy při
tvorbě nového strategického dokumentu bylo nutné zohlednit stav a vývoj dosažený v
jednotlivých oblastech v rámci předcházejícího plánovacího období.
Strategická část byla dále formulována s ohledem na další koncepční dokumenty
Jihomoravského kraje v období platnosti SR JMK 2021+, které jsou shrnuté v Auditu
strategických dokumentů (dále také „Audit“). Audit se zaměřil na platné strategické
dokumenty na evropské, národní a krajské úrovni, se kterými je provázána strategická část SR
JMK 2021+.
Základní členění (struktura) SR JMK 2021+ je následující:
ANALYTICKÁ ČÁST:
1. Základní údaje
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2. Úvod
3. Metodika
3.1
Sběr podkladů a dat
3.2
Analýza dat
3.3
Jednání pracovních skupin
4. Odvětvová analýza
4.1
Územní charakteristika
4.2
Demografická analýza
4.3
Ekonomika
4.4
Trh práce
4.5
Výzkum, vývoj a inovace
4.6
Doprava a dopravní infrastruktura
4.7
Technická infrastruktura
4.8
Veřejné služby a občanská vybavenost
4.9
Rozvoj venkova a zemědělství
4.10 Životní prostředí
4.11 Bezpečnost
4.12 Cestovní ruch
4.13 SWOT analýza
5. Regionální analýza
5.1
Analýza správních území obcí s pověřeným obecním úřadem
5.2
Shrnutí regionální analýzy
5.3
Vymezení hospodářsky slabých oblastí dle Strategie regionálního rozvoje ČR
2021+
5.4
Celkové vyhodnocení dle Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
6. Projekce budoucího vývoje
6.1
Realistická varianta
6.2
Pesimistická varianta
6.3
Optimistická varianta
7. Seznam zkratek
8. Seznam grafů, kartogramů a tabulek

NÁVRHOVÁ ČÁST:
I. Úvod
Struktura prioritních os :
1.
2.
3.
4.

Vzdělávání, sport a mimoškolní zájmové aktivity
Zdravotnictví a sociální oblast
Dopravní infrastruktura a obslužnost území
Životní prostředí, technická infrastruktura, rozvoj venkova a zemědělství
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5. Konkurenceschopnost, podnikání, inovace a výzkum
6. Cestovní ruch a kultura, veřejná správa, občanská vybavenost a bezpečnost
II. Přehled prioritních os, jejich vizí, specifických cílů a tematických opatření
PRIORITNÍ OSA 1 – VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT
VIZE: Vzdělávání a sport, které naplno rozvíjí potenciál obyvatel kraje (vysoká
priorita)
VZDĚLÁVÁNÍ
Specifický cíl 1.1. – Podpora maximalizace potenciálu každého obyvatele
Tematická opatření :
1.1.1 – Výuka a rozvoj klíčových kompetencí žáků a studentů
1.1.2 – Zvýšení dostupnosti vzdělávání a služeb péče o děti předškolního věku
1.1.3 – Podpora mezinárodní spolupráce škol a mobility pedagogických pracovníků
a studentů
1.1.4 – Podpora rozvoje spolupráce mezi vzdělávacími subjekty a zaměstnavateli
1.1.5 – Podpora kariérového a profesního poradenství
1.1.6 – Podpora a propagace celoživotního vzdělávání
1.1.7 – Zvyšování otevřenosti škol veřejnosti
1.1.8 – Rozvoj a obnova infrastruktury a vybavenosti škol a školských zařízení
1.1.9 – Podpora neformálního vzdělávání
Specifický cíl 1.2. – Rozvoj vzdělávání překonávající bariéry a nerovnosti (střední priorita)
Tematická opatření :
1.2.1 – Zvýšení kvality vzdělávání v hospodářsky a sociálně ohrožených územích
1.2.2 – Rozvoj dostupné rané péče a vzdělávání pro skupiny osob ohrožené sociálním
vyloučením
1.2.3 – Podpora rovných podmínek ve vzdělávání a podpora začleňování (integrace)
cizinců
Specifický cíl 1.3. – Zajištění dostatečných personálních kapacit a rozvoj kvalifikace
pedagogického personálu (nízká priorita)
Tematická opatření:
1.3.1 – Kontinuální vzdělávání pedagogického personálu
1.3.2 – Zlepšování managementu škol a vzdělávací soustavy
Specifický cíl 1.4. – Odpovídající stav vzdělávací infrastruktury (nízká priorita)
Tematická opatření:
1.4.1 – Rozvoj a obnova infrastruktury a vybavenosti škol a školských zařízení
SPORT A MIMOŠKOLNÍ ZÁJMOVÉ AKTIVITY
Specifický cíl 1.5. – Zvýšení zájmu o pohyb a sport, kvalitní sportovní infrastruktura (střední
priorita)
Tematická opatření:
1.5.1 – Zjištění široké nabídky sportovních aktivit
1.5.2 – Spolupráce v oblasti rozvoje sportu a jeho propagace
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1.5.3 – Podpora talentované mládeže a vrcholového sportu
Specifický cíl 1.6. – Dostatečná kvalita a kapacita sportovní infrastruktury (střední priorita)
Tematická opatření:
1.6.1 – Kvalitní sportovní infrastruktura
Specifický cíl 1.7. – Podpora mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže (střední
priorita)
Tematická opatření:
1.7.1 – Podpora spolků a organizací provozujících zájmovou činnost v oblasti
neformálního vzdělávání pro děti a mládež
PRIORITNÍ OSA 2 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST
VIZE: Systém dostupné a udržitelné péče a podpory pro všechny
ZDRAVOTNICTVÍ
Specifický cíl 2.1. – Vytvoření systému udržitelného zdravotnictví (vysoká priorita)
Tematická opatření :
2.1.1 – Zajištění dostupnosti a zvyšování kvality zdravotních služeb na území kraje
2.1.2 – Zvýšení financování systému zdravotnictví ze strany státu
2.1.3 – Podpora paliativní péče ve zdravotnictví
2.1.4 – Rozvoj a modernizace technické infrastruktury a vybavenosti zdravotních
služeb
2.1.5 – Zajištění kvalitních personálních kapacit ve zdravotnictví
2.1.6 – Podpora elektronizace zdravotnictví, eHealth a telemedicíny v Jihomoravském
kraji
2.1.7 – Posílení metodické pomoci a koordinace poskytovatelů zdravotní péče
v Jihomoravském kraji
2.1.8 – Podpora sociálně-zdravotního pomezí
2.1.9 – Podpora osvěty a aktivit pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Specifický cíl 2.2. – Dostupné sociální služby (vysoká priorita)
Tematická opatření :
2.2.1 – Optimalizace sítě a zajištění dostupnosti ambulantních, terénních a pobytových
sociálních služeb
2.2.2 – Pokračování v procesu transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb
2.2.3 – Zvýšení financování systému sociálních služeb ze strany státu
2.2.4 – Zajištění kvalitních personálních kapacit v sociálních službách
2.2.5 – Podpora paliativní péče v sociálních službách
2.2.6 – Zintenzivnění prevence vzniku rizikových jevů
STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA
Specifický cíl 2.3. – Realizace podmínek pro důstojné stárnutí (střední priorita)
Tematická opatření :
2.3.1 – Podpora neformální péče
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2.3.2 – Využití nových forem asistivních a inovativních technologií
2.3.3 – Podpora aktivního stárnutí
2.3.4 – Podpora Age managementu
SOUDRŽNÁ SPOLEČNOST
Specifický cíl 2.4. – Soudržná společnost bez sociálního vyloučení (nízká priorita)
Tematická opatření :
2.4.1 – Podpora rodin s dětmi, seniorů a mezigeneračního soužití
2.4.2 – Mapování sociálně vyloučených lokalit a zvýšení dostupnosti služeb v těchto
oblastech
2.4.3 – Podpora sociálního bydlení
2.4.4 – Podpora malokapacitních komunitních služeb
2.4.5 – Podpora bezbariérovosti veřejných objektů
PRIORITNÍ OSA 3 – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA A OBSLUŽNOST ÚZEMÍ
VIZE: Plynulá a udržitelná doprava na území kraje
DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTURA

Specifický cíl 3.1. – Kvalitní dopravní síť kraje (střední priorita)
Tematická opatření :
3.1.1 – Vytvoření vhodných podmínek a podpora výstavby a rekonstrukce železniční
infrastruktury pro meziregionální a vnitřní dopravu
3.1.2 – Vytvoření vhodných podmínek a podpora výstavby chybějících úseků
klíčových silničních a dálničních spojení a zmírnění dopadů tranzitní dopravy
3.1.3 – Rekonstrukce regionální silniční infrastruktury a klíčových obecních
komunikací
3.1.4 – Rozvoj a rekonstrukce sítě bezpečných cyklostezek včetně doprovodné
infrastruktury
3.1.5 – Rozvoj infrastruktury městské kolejové dopravy
3.1.6 – Rozvoj Mezinárodního letiště Brno-Tuřany
a doprovodné dopravní
infrastruktury
3.1.7 – Podpora vzdělávacích, osvětových a komunikačních aktivit za účelem zvýšení
bezpečnosti dopravy
3.1.8 – Podpora logistických terminálů kombinované dopravy
SYSTÉM VEŘEJNÉ DOPRAVY
Specifický cíl 3.2. – Zvýšení obslužnosti území a efektivní Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje (vysoká priorita)
Tematická opatření :
3.2.1 – Rozvoj systémů veřejné dopravy a podpora spolupráce se sousedními regiony
3.2.2 – Výstavba efektivně umístěných přestupních terminálů vč. výstavby a rozvoje
sítě záchytných parkovišť a služeb pro další formy navazující dopravy
3.2.3 – Zvýšení atraktivity a přístupnosti veřejné dopravy v kraji
3.2.4 – Podpora modernizace vozového parku veřejné dopravy
3.2.5 – Technická podpora projekčních prací
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BUDOUCNOST MOBILITY (FUTURE MOBILITY)
Specifický cíl 3.3. – Snížení uhlíkové stopy dopravního sektoru kraje (střední priorita)
Tematická opatření :
3.3.1 – Podpora udržitelných forem dopravy
3.3.2 – Příprava a zavádění řešení MaaS (Mobility as a Service) a inteligentních
dopravních informačních, tarifních a řídících systémů
PRIORITNÍ OSA 4 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, ROZVOJ VENKOVA
A ZEMĚDĚLSTVÍ

VIZE: Čistý kraj díky moderním technologiím i zdravému rozumu
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Specifický cíl 4.1. – Zvýšení stability ekosystémů a adaptace území na změnu klimatu
(střední priorita)
Tematická opatření :
4.1.1 – Realizace pozemkových úprav směřujících ke stabilizaci krajiny
4.1.2 – Realizace opatření vedoucích ke zvládnutí rizik hydrologických extrémů
4.1.3 – Obnova a péče o významné krajinné prvky vedoucí ke snížení vodní a větrné
eroze a rozvíjení biologické rozmanitosti
4.1.4 – Podpora osvětové činnosti v oblasti klimatické změny
4.1.5 – Výsadba původních a odolných druhů rostlin
4.1.6 – Podpora opatření vedoucích ke snížení větrné eroze
4.1.7 – Podpora aktivit vedoucích ke snížení spotřeby vody
Specifický cíl 4.2. – Zlepšení kvality ovzduší (střední priorita)
Tematická opatření :
4.2.1 – Podpora obnovitelných zdrojů energie
4.2.2 – Osvěta a zvyšování motivace pro přechod k ekologicky více šetrným
způsobům vytápění
4.2.3 – Snížení koncentrace prachových částic v ovzduší
Specifický cíl 4.3. – Snižování dopadů lidské činnosti (střední priorita)
Tematická opatření :
4.3.1 – Podpora snižování energetické náročnosti budov a osvěta v oblasti spotřeby
energií
4.3.2 – Ochrana před nadměrným hlukem z dopravy
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Specifický cíl 4.4. – Zachování a rozvoj kvality technické infrastruktury (nízká priorita)
Tematická opatření :
4.4.1 – Předcházení vzniku odpadů a odpadové vzdělávání, zavádění prvků cirkulární
ekonomiky
4.4.2 – Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury
4.4.3 – Podpora sanace starých ekologických zátěží
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ROZVOJ VENKOVA
Specifický cíl 4.5. – Rozvoj občanské vybavenosti na venkově (vysoká priorita)
Tematická opatření :
4.5.1 – Rozvoj infrastruktury pro spolkovou a dobrovolnickou činnost v obcích
4.5.2 – Podpora využití nových technologií a inovativních přístupů aplikovatelných
pro potřeby venkovských oblastí
4.5.3 – Rozvoj sítě komunikační infrastruktury ve venkovských oblastech
ZEMĚDĚLSTVÍ
Specifický cíl 4.6. – Zlepšení způsobů obhospodařování půdy (vysoká priorita)
Tematická opatření :
4.6.1 – Podpora využití inovativních přístupů v zemědělství
4.6.2 – Podpora širšího spektra a variability pěstovaných plodin
4.6.3 – Podpora udržitelných forem zemědělství a předávání znalostí v oblasti
udržitelných systémů zemědělství
4.6.4 – Podpora osvěty v zemědělství s lesním hospodářství
4.6.5 – Propagace regionálních produktů a podpora krátkých řetězců
PRIORITNÍ OSA 5 – KONKURENCESCHOPNOST, PODNIKÁNÍ, INOVACE A VÝZKUM
VIZE: Konkurenceschopný kraj poháněný špičkovým výzkumem a inovacemi
VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE
Specifický cíl 5.1. – Excelentní výzkum a odborné know-how (vysoká priorita)
Tematická opatření :
5.1.1 – Zvýšení podpory výzkumu a vývoje s důrazem na kvalitu a přenos výsledků do
lokální ekonomiky
5.1.2 – Popularizace vědy a STEAM
5.1.3 – Přilákání talentů
5.1.4 – Posílení obousměrné otevřenosti a mezinárodní excelence akademického
prostředí
5.1.5 – Pružnější reakce nabídky oborů na globální trendy
5.1.6 – Zvýšení otevřenosti a mezinárodní přitažlivosti vysokých škol
TRH PRÁCE A PODNIKÁNÍ
Specifický cíl 5.2. – Úspěšné místní firmy a podnikatelé (vysoká priorita)
Tematická opatření :
5.2.1 – Vhodné podmínky pro vznik a rozvoj podnikání
5.2.2 – Akumulace kapitálu, know-how a jejich další rozvoj na území kraje
5.2.3 – Odstraňování bariér na trhu práce
5.2.4 – Podpora expanze na mezinárodní trhy
Specifický cíl 5.3. – Zakořeněné globální společnosti (střední priorita)
Tematická opatření :
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5.3.1 – Vtažení globálních společností do kultivace regionálního prostředí
5.3.2 – Provázanost dodavatelsko-odběratelských vazeb na místní prostředí
5.3.3 – Přítomnost strategických funkcí v rámci struktur nadnárodních společností
(kvalifikovaná pracovní místa)
OSA 6 – CESTOVNÍ RUCH A KULTURA,
VYBAVENOST A BEZPEČNOST

PRIORITNÍ

VEŘEJNÁ SPRÁVA,

OBČANSKÁ

VIZE: Kraj rozvíjející občanskou vybavenost a chránící své kulturní, historické a
přírodní dědictví
CESTOVNÍ RUCH
Specifický cíl 6.1. – Využití potenciálu atraktivit cestovního ruchu včetně míst s nižší
návštěvností (střední priorita)
Tematická opatření :
6.1.1 – Rozvoj potenciálu dosud málo navštěvovaných lokalit
6.1.2 – Zvýšení provázanosti cestovního ruchu a kultury
6.1.3 – Vzdělávání pracovníků, zvýšení kvality služeb cestovního ruchu
6.1.4. – Podpora destinačních managementů a spolupráce aktérů v cestovním ruchu
6.1.5 – Podpora konferenční a kongresové turistiky (tzv. MICE)
Specifický cíl 6.2. – Zajištění dostatečné úrovně infrastruktury pro potřeby cestovního ruchu
(střední priorita)
Tematická opatření :
6.2.1 – Zajištění dostupnosti turistických cílů udržitelnými formami dopravy
6.2.2 – Optimalizace sítě stezek a tras
6.2.3 – Zajištění odpovídající kapacity a kvality doprovodné infrastruktury cestovního
ruchu
6.2.4 – Podpora vodních cest regionálního významu
KULTURA
Specifický cíl 6.3. – Podpora památkové péče (střední priorita)
Tematická opatření :
6.3.1 – Obnova a prezentace kulturních památek
6.3.2 – Zabezpečení kulturních památek
Specifický cíl 6.4. – Podpora živé kultury a udržení kulturního dědictví kraje (nízká priorita)
Tematická opatření :
6.4.1 – Udržování a předávání znalostí regionálních řemesel
6.4.2 – Podpora kulturních aktivit a aktérů v kultuře
6.4.3 – Rozvoj kreativních odvětví v regionu
6.4.4 – Poradenství, osvěta a metodická podpora samospráv
6.4.5 – Podpora spolkového života v obcích
VEŘEJNÁ SPRÁVA
Specifický cíl 6.5. – Moderní veřejná správa (střední priorita)
Tematická opatření :
6.5.1 – Podpora procesů a propojení strategického plánování a územního plánování
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6.5.2 – Podpora chytrých řešení a projektů v území kraje
6.5.3 – Podpora elektronizace úřadu a publikování otevřených dat
6.5.4 – Efektivní správa majetku kraje a řízení příspěvkových organizací
Specifický cíl 6.6. – Podpora spolupráce mezi zainteresovanými subjekty při rozvoji území
(veřejná správa, akademický sektor, společnosti) (nízká priorita)
Tematická opatření :
6.6.1 – Podpora spolupráce mezi aktéry regionálního rozvoje
6.6.2 – Podpora přeshraniční a mezinárodní spolupráce při rozvíjení společných témat
6.6.3 – Budování pozitivní image kraje
6.6.4 – Podpora participace veřejnosti
Specifický cíl 6.7. – Zajištění podmínek polycentrického rozvoje území kraje (nízká priorita)
Tematická opatření :
6.7.1 – Podpora snižování negativních disparit v území kraje a koordinace
polycentrického rozvoje sídelní struktury kraje
6.7.2 – Využívání nástrojů strategického plánování pro efektivní péči o krajinu
v obcích a efektivní rozvoj obcí
OBČANSKÁ VYBAVENOST A ŽIVOT V OBCÍCH
Specifický cíl 6.8. – Zajištění občanské vybavenosti a služeb pro obyvatelstvo (vysoká
priorita)
Tematická opatření :
6.8.1 – Podpora spolupráce samospráv, svazků obcí a místních akčních skupin
v rozvoji území
6.8.2 – Podpora regenerace brownfieldů
6.8.3 – Rozvoj a udržování funkčního stavu občanské vybavenosti obcí (včetně
bezbariérového přístupu a vysokorychlostních informačních sítí
6.8.4 – Poradenství, osvěta a metodická podpora samospráv
6.8.5 – Podpora spolkového života v obcích
BEZPEČNOST
Specifický cíl 6.9. – Zajištění vysokého standardu bezpečnosti obyvatelstva a majetku
(střední priorita)
Tematická opatření :
6.9.1 – Podpora vybavenosti a zkvalitňování systému Integrovaného záchranného
systému (IZS)
6.9.2 – Kyberbezpečnost
6.9.3 – Mezikrajská a přeshraniční spolupráce IZS
6.9.4 – Rozvoj krizového řízení v území kraje
6.9.5 - Zkvalitňování systému preventivních opatření a vzdělávání v oblasti
bezpečnosti

B.3.

Charakter
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Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (dále také „SR JMK 2021+“) je strategií
představující dlouhodobý ucelený soubor opatření směřujících k dosažení cílů podpory
regionálního rozvoje na úrovni kraje pro období let 2021 až 2030. SR JMK 2021+ navazuje
na Strategii Jihomoravského kraje 2020 (dále také „SR JMK 2020“) platnou v období let 2012
až 2020. SR JMK 2021+ vymezuje specifické cíle a tematická opatření, jejichž
prostřednictvím má dojít k udržitelnému a vyváženému rozvoji území Jihomoravského kraje.
Cílovým stavem SR JMK 2021+ je konkurenceschopný region, úspěšný na rostoucích a
technologicky náročných trzích, který vytváří vhodné zázemí pro své obyvatele a je nejen
atraktivním místem k životu, ale i k návštěvě. SR JMK 2021+ plní funkci základního
strategického dokumentu orgánů Jihomoravského kraje pro koordinaci rozvoje území při
zajištění strategické podpory regionálního rozvoje.
Dokument je členěn do tří vzájemně provázaných částí. První je část analytická, jejímž
předmětem je představení základní charakteristiky a sociálně-ekonomického profilu
Jihomoravského kraje. Cílem tohoto dokumentu je popsat aktuální podmínky kraje ve všech
relevantních oblastech, které determinují dlouhodobě udržitelný rozvoj regionu a přispívají ke
spokojenému životu obyvatel. Analytická část je dělena do tří částí, a to na odvětvovou
analýzu, regionální analýzu a projekci budoucího vývoje.
Na analytickou část dále navazuje část strategická, která zároveň vychází ze závěrů
provedeného Zhodnocení naplňování SR JMK 2012-2020 za období 2013-2017(2018)
a Auditu strategických dokumentů. Zhodnocení naplňování strategie do roku 2020 obsahuje
přehled oblastí, ve kterých nebylo během sledovaného období let 2012 až 2020 dosaženo
očekávaných změn a strategická část SR JMK 2021+ by tyto oblasti měla odpovídajícím
způsobem zohlednit. Audit se pak zaměřil na platné strategické dokumenty na evropské,
národní a krajské úrovni, ze kterých SR JMK 2021+ vychází.
Koncepce SR JMK 2021+ vytváří rámec pro vypracování i dalších strategických dokumentů
na nižších – regionálních až sídelních úrovních. Vychází z předchozí SR JMK 2014-2020,
využívá posouzení relevantních změn a poznatků za období 2014-2020 a potřebné úpravy,
zaměření na strategické cíle a podporu rozvoje promítá do návrhové části koncepce.
Zohledňuje přitom jak aktuální koncepce a strategie na evropské a národní úrovni vztahující
se k nastíněným strategickým oblastem, specifickým cílům i opatřením, tak i relevantní
schválené koncepční dokumenty na úrovni kraje.
Třetí částí koncepce je implementační a monitorovací část, která představuje popis
postupů, procesů, kterými má být docíleno naplnění stanovených vizí, resp. specifických cílů
kraje, které byly definovány v části strategické. Implementační a monitorovací část Strategie
se skládá z následujících částí:
 Akční plán
 Finanční plán
 Vyhodnocení plnění strategie
 Monitoring, analýza a řízení rizik
 Pravidelné setkání k SRJMK 2021+
 Revize strategické části
 Kompetenční matice
Její součástí je i Harmonogram implementace a Klíčové indikátory plnění jednotlivých
prioritních os a jejich tematických opatření.
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V tomto kontextu je vytvoření SRJMK 2021+ pouze prvním krokem, kterým začíná proces
vedoucí k projednání, schválení, postupné realizaci a následně k naplnění vizí a cílů kraje.
Strategický plán je a musí být živým dokumentem, se kterým se dále pracuje a jehož realizace
musí být pravidelně vyhodnocována.
Součástí této části SRJMK 2021+ je rovněž nastavení monitoringu strategie. Monitoring bude
primárně probíhat prostřednictvím vyhodnocování klíčových indikátorů plnění (KPI), pomocí
nichž je možno v čase pozorovat a hodnotit vývojové trendy a dopady realizovaných opatření
na základní parametry, které charakterizují stav Jihomoravského kraje. Záměrem je
kontinuálně sledovat trendy v hospodářském a sociálním vývoji, které mají být pozitivně
ovlivněny naplňováním dílčích specifických cílů definovaných touto strategií, a v případě
negativního vývoje operativně reagovat.
K polovině programového období musí Jihomoravský kraj zpracovat zprávu o uplatňování
SRJKM 2021+, na jejímž základě může zastupitelstvo Jm kraje rozhodnout o aktualizaci nebo
o zpracování nové strategie.
Jednotlivé dílčí konkrétní projekty, které by mohly vykazovat významnější vliv na životní
prostředí, budou posuzovány podrobně a samostatně z hlediska svých vlivů v etapě
zpracování projektu jako záměry v procesu EIA podle platné legislativy (zákon č. 100/2001
Sb., ve znění pozdějších předpisů).
B.4.

Zdůvodnění potřeby pořízení

Základním důvodem zpracování SR JMK 2021+ byla nutnost zpracování strategie pro nové
programovací období 2021 – 2030. Předchozí strategie (SR JMK 2014-2020) již skončila,
byla vyhodnocena její realizace, míra úspěšnosti a míra dosažení stanovených cílů a na
základě toho byly stanoveny nové nároky a požadavky pro nové programové období
v souladu s nově formulovanými cíli, vizemi a strategickými oblastmi s ohledem na
současnou situaci i na žádoucí budoucí rozvoj Jihomoravského kraje.
V prvním polovině roku 2020 zasáhla svět, Českou republiku a území Jihomoravského kraje
pandemie onemocnění COVID-19 způsobená koronavirem SARS-CoV-2, který se z
původního ohniska na území Číny rozšířil do Evropy a celého světa. Opatření nezbytná pro
ochranu životů a zdraví obyvatel přijatá mnoha státy včetně České republiky nevyhnutelně
narušila hospodářský a sociální vývoj i běžný život společnosti.
Jednotlivé části Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (dále jen „SRJMK 2021+“),
tedy zejména analytická část, strategická část, implementační část, pilotní projektové záměry
a komunikační plán vznikaly na základě zadání z roku 2019, tedy ještě před touto pandemií.
Koncept SRJMK 2021+ dle tohoto zadání byl zpracován během roku 2020 a dokončen na
podzim 2020. Na jaře r. 2021 probíhalo jeho připomínkování a interní projednávání a
v návaznosti na to byl zpracován upravený koncept SRJMK 2021+ v dubnu 2021.
Vzhledem k platnosti SRJMK 2021+ do roku 2030 bylo nutno ve strategii na tyto události
operativně reagovat, jakmile budou k dispozici detailní data, informace a zkušenosti z praxe k
dopadům pandemie na všechny dotčené oblasti. Strategická část, implementační část a pilotní
projektové záměry SRJMK 2021+ byly částečně revidovány na základě skutečnosti s
dostatečným časovým odstupem.
Následné revize a s tím související úpravy SRJMK 2021+ v souvislosti s covidovou pandemií
proběhly v druhém a třetím čtvrtletí roku 2021. Dílčí úpravy konceptu SRJMK 2021+ byly
provedeny v návrhové části koncepce i z důvodu předběžného stanoviska AOPK k lokalitám
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Natura 2000 v Jihomoravském kraji, kdy by některá původně navržená tematická opatření
mohla významně ovlivnit některé lokality EVL. Dílčí úpravy koncepce i navržená změna či
vypuštění některých tematických opatření byly opětně konzultovány s AOPK, která
s úpravami souhlasila a neměla k nim připomínky.
Konečná verze úprav koncepce SRJMK 2021+ byla dopracována v srpnu 2021 a bylo k ní
AOPK, SCHKO Pálava vydáno nové stanovisko dle § 45i ZOPK (viz příloha č. 1 k oznámení
SEA) v tom smyslu, že lze vyloučit, že uvedená koncepce SRJMK 2021+ může mít
významný vliv na příznivý stav ochrany nebo celistvosti EVL nebo PO.

B.5.

Základní principy a postupy (etapy) řešení

Etapy řešení a zpracování SR JMK 2021+ jsou členěny do několika základních etap:
Analytická část – podrobně vyhodnocuje předchozí Strategii rozvoje JMK na období 20072014, stanoví klíčové závěry z tohoto vyhodnocení, které by se měly promítnout do úkolů
nového Programu a především hledá nové souvislosti a pohledy na rozvoj kraje v oblasti
cestovního ruchu v kontextu současných požadavků. Důraz je kladen především na srovnání
vývoje v jednotlivých řešených problémových okruzích CR a identifikaci vznikajících nároků
a potřeb.
Postup při zpracování Analytické části měl 3 fáze:
- sběr podkladů a dat
- analýza dat
- jednání pracovních skupin.
Poté byla provedena odvětvová analýza podle jednotlivých problémových okruhů (územní
charakteristika, demografická analýza, ekonomika, trh práce, výzkum, vývoj a inovace,
doprava a dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, veřejné služby a občanská
vybavenost, rozvoj venkova a zemědělství, životní prostředí, bezpečnost, cestovní ruch).
Na základě široké analýzy byla pak zpracována SWOT analýza.
SWOT analýza – na základě předchozího vyhodnocení v analytické části a zejména
formulace klíčových závěrů z jednotlivých problémových okruhů byla zpracována SWOT
analýza, která přesně definovala jednotlivé silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, které
budou ovlivňovat novou strategii a její konkrétní obsahovou náplň. Nová Strategie by měla co
nejvíce využít silné stránky a příležitosti pro rozvoj a naopak odstranit stávající slabé stránky
nebo hrozby, které mohou bránit úspěšnému rozvoji kraje ve všech sledovaných oblastech
činností.
V návaznosti na SWOT analýzu byla v rámci analytické části provedena regionální analýza
(ORP, vymezení hospodářsky slabých oblastí) a na základě toho byla zpracována projekce
budoucího vývoje, a to ve třech variantách :
- realistická varianta
- pesimistická varianta
- optimistická varianta.
Návrhová část – strategická část vychází z provedené SWOT analýzy. Návrhy reflektují
nově stanovené priority i průřezové problémy i doporučení pracovní skupiny, specifikují nová
řešení, cíle i opatření a nastiňují směry budoucího rozvoje kraje v řešených oblastech. V rámci
strategické části koncepce jsou definovány prioritní osy a jejich vize, vymezeny specifické
cíle a tematická opatření, jejichž realizací má dojít k udržitelnému a vyváženému rozvoji
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území Jihomoravského kraje. Návrhy tematických opatření ve strategii zohledňují konzultace
a požadavky AOPK ČR z hlediska vlivů na lokality soustavy Natura 2000.
Strategická část koncepce byla
Jihomoravského kraje v období
strategických dokumentů (dále
dokumenty na evropské, národní
SRJMK 2021+.

formulována s ohledem na další koncepční dokumenty
platnosti SRJMK 2021+, které jsou shrnuté v Auditu
také „Audit“). Audit se zaměřil na platné strategické
a krajské úrovni, se kterými je provázána strategická část

Tematická opatření a specifické cíle byly definovány v průběhu realizovaných odborných
jednání pracovních skupin. Odborné skupiny byly sestaveny pro každou prioritní osu
a skládaly se z odborníků na dané téma a nominovaných zástupců klíčových zainteresovaných
subjektů aktivně působících v kraji. Jednání se uskutečnila v Brně dne 27. 11. 2019 a 12. 2.
2020, 30.6.2020 a také na přelomu února a března 2021. . V rámci prvního jednání byly
definovány a verifikovány silné stránky, problémy a potenciál Jihomoravského kraje a byla
navržena struktura specifických cílů. Na základě závěrů jednání byla následně navrhnuta
tematická opatření.
V rámci druhého jednání došlo k verifikaci a upřesnění specifických cílů a tematických
opatření. Dále proběhla prioritizace specifických cílů a tematických opatření. Každý člen
pracovních skupin mohl v rámci prioritní osy, kterou se zabýval, přidělit jednotlivým
specifickým cílům i tematickým opatřením určitou důležitost, kdy specifické cíle a tematická
opatření byly hodnoceny nezávisle na sobě.
Výsledkem je rozřazení specifických cílů a tematických opatření do tří kategorií priorit, které
jsou pro přehlednost barevně odlišeny:
vysoká priorita (opatření získalo 17 a více prioritizujících bodů);
střední priorita (opatření získalo 9 až 16 prioritizujících bodů);
nízká priorita (opatření získalo 8 a méně prioritizujících bodů).
Jednotlivá tematická opatření jsou dále textově popsána tak, aby bylo upřesněno, co se pod
daným opatřením skrývá. Zároveň jsou v řadě případů definovány konkrétní aktivity nebo
příklady kroků, které má Jihomoravský kraj v rámci daného opatření za cíl realizovat. Pro
vyšší přehlednost jsou k jednotlivým tematickým opatřením přiděleny některé pro kraj
klíčové atributy, které jsou vysvětleny prostřednictvím níže uvedených piktogramů. Tyto
symboly znázorňují, zda se jedná o „strategické opatření“, zda je dané opatření „v kompetenci
kraje“, odpovídá definici „chytrého řešení“ nebo přístupu realizace regionální politiky, tzv.
„územní dimenzi“.
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Struktura prioritních os
Na základě realizovaných analytických prací bylo stanoveno 6 prioritních os pokrývajících
oblasti kompetencí Jihomoravského kraje. Kurzívou jsou pak označeny vize pro jednotlivé
oblasti.
 Vzdělávání, sport a mimoškolní zájmové aktivity – vize: Vzdělávání a sport, který
naplno rozvíjí potenciál obyvatel kraje.
 Zdravotnictví a sociální oblast – vize: Systém dostupné a udržitelné péče a podpory
pro všechny.
 Dopravní infrastruktura a obslužnost území – vize: Plynulá a udržitelná doprava
v kraji.
 Životní prostředí, technická infrastruktura, rozvoj venkova a zemědělství – vize: Čistý
kraj díky moderním technologiím i zdravému rozumu.
 Konkurenceschopnost, podnikání, inovace a výzkum – vize: Konkurenceschopný kraj
poháněný špičkovým výzkumem a inovacemi.


Cestovní ruch a kultura, veřejná správa, občanská vybavenost a bezpečnost – vize:
Kraj rozvíjející občanskou vybavenost a své kulturní, historické a přírodní dědictví.

Na strategickou část koncepce dále navazuje Implementační a monitorovací část, což je
dokument, který upřesňuje předpoklady pro vlastní plnění zpracované SR JMK 2021+.
Implementační část představuje popis postupů, procesů, kterými má být docíleno k naplnění
stanovených vizí, resp. specifických cílů kraje, které byly definovány v části strategické. Tou
bylo definováno celkem 6 prioritních os pokrývajících oblasti kompetencí Jihomoravského
kraje (viz výše).
Samotná implementace SR JMK 2021+ je tvořena třemi hlavními aktivitami: tvorba a
schválení akčního plánu (dále také „AP“), evaluace plnění strategie a revize strategické části
SR JMK 2021+.
Akční plán, zvaný také Program rozvoje kraje, je základním prvkem pro realizaci SR JMK
2021+ a je tvořen vždy na dvouletá období. Akční plán určuje, která z tematických opatření se
budou realizovat během nastávajícího dvouletého období. Akční plán obsahuje také další části
a postupy, např.:








finanční plán
vyhodnocení plnění strategie
monitoring a řízení rizik
posloupnost implementačních aktivit
přehled kompetencí
harmonogram implementace
klíčové indikátory plnění.
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Hlavní cíle

Hlavním cílem nové koncepce SR JMK 2021+ je její zaměření na:
 analýzu současného stavu a předchozího návrhového období, relevantních
socioekonomických změn v letech 2014-2020 a následná SWOT analýza;
 promítnutí změn situace do návrhové části;
 harmonizace návrhové části s vyššími koncepčními dokumenty;
 zohlednění struktury operačních a dotačních programů v programovém období 20212030;
 stanovení nových strategických oblastí, specifických cílů, opatření a aktivit s důrazem
na podporu udržitelného rozvoje celého Jihomoravského kraje ve všech oblastech, na
konkurenceschopnost a zaměstnanost, na sociální i zdravotní benefity a na další
zlepšování ostatních oblastí života v Jihomoravském kraji.
Tyto hlavní cíle byly vyjádřeny v konkrétních formulacích strategických oblastí,
strategických vizí i v tematických opatřeních, uvedených v předchozích kapitolách.
B.7. Míra, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, vzhledem
k jejich umístění, povaze, velikosti, provozním podmínkám, požadavkům na
přírodní zdroje apod.
Koncepce SR JMK 2021+ na období 2021-2030 je koncepčním dokumentem, který
stanovuje základní postup a cíle optimálního rozvoje kraje v horizontu příštích 10 let s
ohledem na stávající socio-ekonomické a přírodní podmínky kraje a potřeby jeho obyvatel.
Strategický plán bude sloužit především orgánům samosprávy jako podklad při prosazování
zájmů kraje a jeho obyvatel při uplatnění rozhodovacích pravomocí orgánů samosprávy.
Koncepce SR JMK 2021+ je podkladem pro:
činnost samosprávy kraje a uplatňování veřejných zájmů a zájmů Jihomoravského
kraje
čerpání dotací z dotačních programů ČR, EU, Jihomoravského kraje a dalších zdrojů
případnou aktualizaci územně plánovací dokumentace kraje nebo jednotlivých obcí
zpracování rozvojových projektů na území kraje a měst a obcí v kraji, které budou
vycházet z navržených cílů a opatření ve SR JMK 2021+ a které budou řešit konkrétní
problematiku dotčeného území.
Tematická opatření, navržená ve předložené koncepci, jsou většinou formulována spíše v
obecnější rovině, tj. bez bližšího popisu jejich velikosti, umístění, provozních podmínek či
požadavků na přírodní zdroje apod. V rámci návrhu předložené koncepce SR JMK 2021+
nejsou formulovány žádné konkrétní investiční projekty s územním průmětem.
Současně velká část navržených tematických opatření bude administrativního, organizačního,
poradenského či marketingového apod. charakteru bez významnějšího územního průmětu.
Pouze u některých strategických oblastí, cílů a tematických opatření se předpokládá jejich
územní průmět (zejména u opatření investičního charakteru a staveb) a že i jejich následné
konkrétní projekty (které budou zahrnuté v pravidelně aktualizovaném Akčním plánu) budou
mít územní průmět a budou obsahovat již bližší lokalizací a charakteristiku. Toto se týká např.
tematických opatření v oblastech:
 doprava, dopravní a technická infrastruktura (silnice, dálnice, železnice, obchvaty,
parkoviště),
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 nové a rekonstruované stavby budov (školy, zdravotní, sociální a kulturní zařízení, jiná
výstavba budov, rekonstrukce památek)
 sport, cestovní ruch (budování nových a rekonstrukce stávajících sportovišť a hal,
bazénů a jiných sportovních zařízení, cyklostezek, přístavišť, přírodních areálů)
 bydlení a občanské vybavenosti – výstavba nových bytů, revitalizace sídliště,
zasíťování pozemků, výstavba jiné infrastruktury, vybavenosti)
Konkrétní parametry uvedených opatření, resp. záměrů, nejsou v koncepci specifikovány,
budou řešeny v dalších fázích etapách realizace koncepce. Z toho vyplývá, že i jejich
provozní podmínky, vstupy/výstupy (vč. požadavků na přírodní zdroje) a konkrétní
environmentální vlivy a dopady nelze v rámci koncepce podrobně vyhodnotit. Jako
připravované projekty budou následně zahrnuty do Akčního plánu. Budou předmětem řešení a
vyhodnocení případných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v navazujících fázích
přípravy konkrétních záměrů a případně i v rámci procesu EIA (pokud budoucí záměry budou
spadat do režimu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí).
Na úrovni koncepce je tedy možno uvést, že koncepce SR JMK 2021+ vytváří rámec pro
některé následné projekty a opatření, které mohou mít vlivy na životní prostředí a veřejné
zdraví, a to jak negativní, tak i pozitivní.

B.8.

Přehled uvažovaných variant řešení

Vzhledem ke svému charakteru je koncepce Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
zpracována v návrhové části invariantně.
Na základě výsledků a závěrů z analytické části byly v analytické části koncepce formulovány
tři možné varianty jako projekce budoucího vývoje Jihomoravského kraje:
- realistická varianta – budoucí rozvoj kraje, který se dá očekávat v případě plnění cílů a
opatření stanovených v rámci SRJMK 2021+
- pesimistická varianta – představuje projekci budoucího rozvoje kraje, která se dá
očekávat v případě neplnění cílů a opatření stanovených v rámci SRJMK 2021+
- optimistická varianta – projekce budoucího rozvoje kraje v případě plnění cílů a
opatření v SRJMK 2021+ a současně nedochází k naplnění očekávaných negativních
celospolečenských aspektů.

B.9.

Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví s jinými záměry

Hlavním účelem koncepce SR JMK 2021+ je zajistit udržitelný a celkový regionální rozvoj
Jihomoravského kraje ve všech složkách života a rozvoje.
Vzhledem k účelu a charakteru koncepce lze tedy očekávat vazby koncepce především
s národními a regionálními rozvojovými dokumenty a relevantními tematickými a oborovými
strategiemi jak na vyšší, zejména národní, úrovni, tak i na regionální nebo krajské úrovni.
Koncepce také zohledňuje relevantní strategické dokumenty na mezinárodní úrovni, zejména
relevantní koncepční dokumenty Evropské unie.
Předložená koncepce SR JMK 2021+ na období 2021-2030 respektuje zásady a cíle
nadřazených koncepcí a strategií, zejména na národní a celorepublikové úrovni, dále i
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relevantní krajské koncepce či jiné strategické dokumenty, vztahující se ke strategickým
oblastem a cílům v předložené koncepci.
Níže je uveden přehled nejdůležitějších relevantních strategických dokumentů:
Dokumenty na mezinárodní úrovni:
o Rámcová úmluva o změně klimatu a Kjótský protokol;
o Environmentální akční plán;
o Protokol o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu (Göteborský
protokol, 1999, k Úmluvě EHK OSN o dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím
hranice států);
Dokumenty ČR - národní úroveň:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Strategie udržitelného rozvoje ČR 2030
Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3
Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti 2016-2025
Plán odpadového hospodářství ČR 2015-2024
Národní lesnický program
Dopravní politika ČR
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR 2013-2020
Národní program snižování emisí ČR
Integrovaný národní program snižování emisí ČR a Národního programu ke
zlepšování kvality ovzduší
Národní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných 
Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro
všechny v 21.století
Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016
– 2020 (aktualizace 2018);
Inovační strategie České republiky 2019–2030 (2019);
Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
Strategický rámec ČR 2030;
Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 v aktuální verzi
Státní energetická koncepce ČR, 2015;
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020
Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016
– 2020 (aktualizace 2018);
Inovační strategie České republiky 2019–2030 (2019);
Národní akční plán čisté mobility;
Státní politika životního prostředí ČR na období 2012 – 2020;
Koncepce environmentální bezpečnosti 2021-2030 s výhledem do roku 2050 (2021)
Politika druhotných surovin ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů;
Plán předcházení vzniku odpadů ČR;
Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR (2009);
Politika ochrany klimatu (2017);
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (Adaptační strategie ČR)
(2015);
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2016)
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Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu (2019);
NEHAP ČR - Akční plán zdraví a životního prostředí ČR;
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období let 2012 až 2020;
Národní akční plán pro chytré sítě;
Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů 2010–2020;
Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (2014–
2020);
o Koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR (2017);
o
o
o
o
o
o

Rozvojové dokumenty pro území Jihomoravského kraje - regionální úroveň:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 (2012);
Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018 – 2021;
Územně analytické podklady Jihomoravského kraje (2017);
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (2016);
Aktualizace integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského
kraje (2012);
Program zlepšování kvality ovzduší – zóna Jihovýchod CZ06Z (2016);
Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje;
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje na
období 2011 – 2020 (2011);
Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje;
Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 – 2020
(2013);
Koncepce zachování a obnovy kulturních památek JMK (2005);
Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025 (2015);
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje
2016 – 2020
Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016–2025 (SRLZ JMK);
Regionální inovační strategie JMK 2014-2020 (2014);
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje (akt. 2017);
a případné další koncepce a strategické dokumenty.

Kumulace vlivů
Z hlediska možnosti kumulace vlivů realizace SR JMK 2021+ na životní prostředí a zdraví
s jinými záměry lze konstatovat, že vzhledem ke komplexní povaze a širokému rozsahu
dotčených oblastí rozvoje je možné očekávat, že u některých složek ŽP bude docházet ke
kumulaci některých vlivů s jinými plánovanými aktivitami v daném dotčeném území, ať již
s konkrétními záměry z různých strategií v daném území, tak s jednotlivými samostatnými
záměry jiných investorů v území.
Vzhledem k tomu, že předložená koncepce SR JMK 2021+ je zpracována většinou na
obecnější úrovni, bez územních průmětů uvažovaných tematických opatření (a rovněž tak jiné
koncepce pro dané území), je nemožné v této fázi hodnocení posoudit možné kumulace vlivů.
Identifikaci rizik kumulativních vlivů spojených s budoucí realizací předložené koncepce
bude proto možno podrobněji vyhodnotit buď až v podrobném SEA vyhodnocení, popř. až ve
fázi konkrétních projektů pro realizace konkrétních a lokalizovaných opatření a záměrů.
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B.10. Předpokládaný termín dokončení
Návrh koncepce SRJMK 2021+ byl zpracován v dubnu 2020, upravený návrh koncepce (po
projednání s AOPK a s dalšími dotčenými subjekty) byl dokončen v srpnu 2021.
B.11. Návrhové období
SRJMK 2021+ je zpracována na návrhové období 2021-2030.
B.12. Způsob schvalování
Koncepce bude schvalována Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.

C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1.

Vymezení dotčeného území

Dotčené území Strategie rozvoje Jihomoravského kraje je vymezeno územním průmětem
administrativních hranic Jihomoravského kraje. Graficky je znázorněno na následujícím
obrázku.
Obr. č. 1: Administrativní členění Jihomoravského kraje k roku 2020
Zdroj:

[upraveno podle MOS ČSÚ 2020]
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Jihomoravský kraj se nalézá na jihovýchodě ČR a a sousedí na západě s Jihočeským krajem a
Krajem Vysočina, na jihozápadě s rakouskou spolkovou zemí Dolní Rakousko, na
jihovýchodě se slovenským Trnavským krajem, na východě se Zlínským krajem, na
severovýchodě s Olomouckým krajem a na severu s Pardubickým krajem. Území kraje je
členěno do okresů Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov. Nižší
úroveň veřejné správy představuje pak 21 správních obvodů obcí s rozšířenou působností
(dále také „SO ORP“) a 35 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem. Dále je
území kraje možné členit do 673 přítomných obcí a měst a území Vojenského újezdu Březina.
Převážná část území Jihomoravského kraje leží v nadmořské výšce mezi 200 až 400 metry
nad mořem. Nejvyšším bodem Jihomoravského kraje je vrchol Durda v Bílých Karpatech
s výškou 838 m. n. m. Naopak nejnižším bodem kraje je soutok Dyje a Moravy s nadmořskou
výškou 148 m. S nadmořskou výškou kraje souvisí teplé a suché podnebí v letních měsících a
mírné zimy v porovnání s převážnou částí České republiky.
Území kraje se rozkládá na 7 188 km2, což odpovídá 9,1 % z celkové rozlohy ČR. Charakter
jednotlivých území se odvíjí od různorodých přírodních podmínek kraje, jež mají vliv na
způsob využívání krajiny a způsob života v konkrétní lokalitě. Kraj je možné členit do čtyř
odlišných regionů dle převládajících krajinných typů. Pro severní část kraje, území okresů
Blansko a severní část okresu Brno-venkov je typický zvlněný zalesněný povrch Drahanské
vrchoviny a oblast Moravského Krasu. Pro jižní část kraje, území okresů Znojmo, Břeclav a
Hodonín je typický nížinný povrch Dolnomoravského úvalu a Dyjsko-svrateckého úvalu, kde
významně převládá kvalitní orná půda. Pro východní část kraje, území v okolí Veselí nad
Moravou a Horňácka je typická kopcovitá krajina Bílých Karpat. Střední část kraje
představuje Brněnská metropolitní oblast, jež leží na zlomu mezi severní hornatou a jižní
rovinatou částí kraje.
C.2.

Výčet dotčených územních samosprávných celků, které mohou být koncepcí
ovlivněny

Územní samosprávné celky jsou jednak kraje v samostatné působnosti, jednak obce
v samostatné působnosti. Dotčenými územními samosprávnými celky tedy budou
Jihomoravský kraj a 21 ORP – obcí s rozšířenou působností (Blansko, Břeclav, Brno-Město,
Brno-Venkov, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Boskovice, Bučovice, Hustopeče, , Ivančice,
Kuřim, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice,
Tišnov, Veselí nad Moravou, Židlochovice
a všechny obce na území Jihomoravského kraje, kterých je 673.

C.3.

Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území

Klima
Vzhledem k výrazné vertikální členitosti kraje jsou zde zastoupeny téměř všechny klimatické
oblasti Česka (chybí pouze MT4 a T4). Na druhou stranu, velká část Jihomoravského kraje se
nachází v Panonské oblasti, která je charakterizovaná teplem suchem a nízkým počtem
srážek, to se dotýká zejména zemědělských území na dolním toku Moravy a Dyje, která jsou
v dotyku s Rakouskou oblastí o podobné charakteristice a zasahují až do Panonské nížiny
v Maďarsku. Tyto projevy se pod vlivem změny klimatu ještě zesílí a bude proto nutno
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přijmout opatření na změnu zemědělského systému a na zadržení vody v krajině, která
umožní využít změnu klimatu k podpoře rozvoje regionu.
Obr. č. 1: Vymezení klimatických oblastí v Jihomoravském kraji (Quitt
1971)

Následující kartogram zobrazuje klimatické oblasti v Jihomoravském kraji. Oblasti jsou
vymezeny na základě dlouhodobého pozorovaní vývoje počasí z let 1961 až 2000. Na území
kraje zasahuje celkem sedm klimatických oblastí. V severozápadní části kraje v oblasti
Českomoravské vrchoviny a v severovýchodní části kraje v oblasti Drahanské vrchoviny se
rozkládají chladné oblasti. Pro letní období v tomto území jsou charakteristická krátká léta
s 10 až 20 letními dny a nízká průměrná letní teplota vzduchu v rozmezí 12 až 13°C. Pro léto
je typické vlhké podnebí s průměrným úhrnem srážek 200 až 400 mm srážek. Pro zimy je
obvyklý vysoký počet ledových dnů, kterých bývá více než 70. Průměrná teplota vzduchu
v zimním období je nižší než -4°C. Sněhová pokrývka setrvává v těchto oblastech 80 až 120
dnů a průměrně zimní srážky dosahují spadu 200 až 400 mm.
Mírně teplé oblasti se rozléhají při východní hranici kraje s Krajem Vysočina v oblasti
Českomoravské vrchoviny, v severní části kraje v oblasti Boskovické brázdy, v okolí
Drahanské vrchoviny a v jihovýchodní části kraje v oblasti Bílých Karpat. Během léta v
těchto oblastech je zpravidla 20 až 40 letních dní a průměrný úhrn srážek dosahuje rozmezí
200 až 400 mm. Průměrná letní teplota vzduchu dosahuje rozmezí 13 až 15°C. Během zimy
se zpravidla vyskytuje 50 až 60 ledových dní a průměrná teplota vzduchu v zimním období
dosahuje -2 až -3°C. Sněhová pokrývka setrvává 50 až 80 dnů a průměrně zimní srážky
dosahují úhrnu 200 až 400 mm.
Mírně teplé a na srážky chudé oblasti se rozkládají v okolí Tišnova. Oproti mírně teplým
oblastem je pro tuto oblast typický nižší úhrn srážek v letním i zimním období. Letní i zimní
srážky dosahují v průměru nižšího úhrnu než 200 mm.
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Teplé oblasti se rozkládají v západní části kraje na Vranovsku a v Podyjí, v okolí Rosic,
Kuřimi, na pomezí Brna a Adamova, v oblasti Ždánického lesa a na východní části kraje
v podhůří Bílých Karpat. Pro teplé oblasti jsou běžná dlouhá letní období s 40 až 50 letními
dny a s průměrnou letní teplotou vzduchu 15 až 16°C. Úhrn srážek v letních měsících
dosahuje 200 až 400 mm. V průběhu zimních období se v teplých oblastech vyskytuje
zpravidla 50 až 60 ledových dnů a průměrná teplota vzduchu v zimním období dosahuje
úrovně -2 až -3°C. Průměrný úhrn srážek v zimě je více než 400 mm s kratším setrváním
sněhové pokrývky (50 až 60 dnů).
Pro teplé a na srážky chudé oblasti je charakteristický oproti teplým oblastem nižší úhrn
srážek v letním i zimním období. Letní i zimní srážky dosahují v průměru úhrnu nižšího než
200 mm. Tyto oblasti se rozkládají zejména na Znojemsku, Miroslavsku,
Moravskokrumlovsku, na pomezí mezi Brnem a Vyškovem, Mikulovsku, Bzenecku a
Kloboučsku.
Velmi teplé oblasti se rozprostírají ve střední části kraje v okolí Ivančic a v okolí Ivanovic na
Hané. Pro letní období je v těchto oblastech typické dlouhé léto s více než 50 letními dny, kdy
je průměrný úhrn srážek přibližně 400 mm. Průměrná letní teplota dosahuje více než 16°C. V
zimním období je zpravidla méně než 40 ledových dní. Teplota vzduchu v zimním období
v průměru neklesá pod 0°C. Sněhová pokrývka setrvává zpravidla méně než 50 dnů a
průměrný úhrn srážek v zimním obdobím dosahuje 200 až 400 mm. Velmi teplé a na srážky
chudé oblasti se rozprostírají ve střední části kraje v oblasti Dyjsko-svrateckého úvalu a
v oblastech Dolnomoravského úvalu. Pro tyto oblasti je charakteristický nižší úhrn srážek
v letním i zimním období, kdy letní i zimní srážky dosahují v průměru nižšího úhrnu než 200
mm.
Klimatické oblasti na území Jihomoravského kraje – podle charakteristik území
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Zdroj : rozčlenění klimatu dle K.Ú. JMK
Dle výše uvedených tabulek je patrné, že klima v rámci kraje je zásadně závislé na umístění
území v rámci regionu a kraje, vyšší polohy mají logicky chladnější klima hercynika (Čm.
Vysočina), nižší a jižní polohy jsou výběžky Panonského klimatu v ČR zasahující k nám od
jihu právě na území JM kraje.
V současné době se klimatické podmínky na území kraje významně mění, kdy dochází k růstu
průměrné roční teploty vzduchu, snižování průměrného ročního úhrnu srážek a pravidelnému
výskytu období sucha, zimy kromě vyšších poloh jsou již prakticky bez sněhu. Klimatickou
změnu ilustrují závěry projektu CzechAdapt, který shrnuje informace o dopadech změny
klimatu, rizicích, zranitelnosti a možných adaptačních opatřeních. Změna klimatu s sebou
přináší nejen nižší srážkové průměry (rok 2020 a 2021 je v tomto ohledu výjimečný, protože
se zčásti doplnily i zásoby podzemních vod). Aktuálně se projevuje i na území ČR jednak
efekt dálkového přenosu spadu popela a dalších látek (písku a spraše) a pak i poměrně
rozsáhlý trend divočení počasí, který se projevil i vznikem ojedinělého funkčního tornáda
v právě v Jihomoravském kraji (Hrušky a další obce, 2021).
Následující kartogramy zobrazují očekávaný vývoj průměrné roční teploty vzduchu na území
kraje. Ze zobrazených dat je zřejmé, že v následujících letech lze očekávat růst průměrné
roční teploty vzduchu. Na celém území kraje lze očekávat do roku 2050 zvýšení teploty
vzduchu minimálně o 2 °C.
Kartogram (obr. 3) Průměrná roční teplota v letech 1981 až 2010 a předpokládaný vývoj
průměrné roční teploty

Zdroj: Klimatická Změna.cz, CzechGlobe, Ústav výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. (2019)

Následující kartogramy představují předpokládaný vývoj průměrného ročního úhrnu srážek
na území kraje. Ze zobrazených dat je zřejmé, že v následujících letech lze očekávat snížení
průměrného ročního úhrnu srážek. Zároveň lze sledovat významný pokles srážek v území
Dyjsko-svrateckého úvalu. Rok 2020 je z hlediska srážek již zcela nad normálem a atypický.
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Kartogram (obr. 4) Průměrný roční úhrn srážek v letech 1981 až 2010 a předpokládaný
vývoj průměrného úhrnu srážek

Zdroj: Klimatická Změna.cz, CzechGlobe, Ústav výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. (2019)

Následující kartogramy zobrazují průměrný počet dní se stresem sucha nebo s výskytem
horké vlny. Stres suchem je stav, kdy půdní vlhkost klesne pod 30 %. Horká vlna je období,
kdy průměrná maximální teplota je 30 °C nebo vyšší, přičemž tento stav trvá alespoň tři po
sobě jdoucí dny. Z uvedených údajů vyplývá, že v období následujících let se dá předpokládat
vyšší riziko výskytu horkých, suchých a déletrvajících period. Nejvyšší změna je patrná
v jižní části kraje.
Kartogram (obr. 5) Riziko výskytu horkých nebo suchých period v letech 1981 až 2010 a
předpokládaný vývoj
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Zdroj: Klimatická Změna.cz, CzechGlobe, Ústav výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. (2019)

Vzhledem k dlouhodobému trendu klimatických změn se dlouhodobě zvyšuje průměrná roční
teplota (podle ČHMÚ vzrostla průměrná roční teplota za posledních 50 let v Česku cca o 1°
C), dochází ke zvyšování počtu dní s vysokými teplotami (zvýšení počtu letních dnů o 13 a
tropických o 6) a snižování průměrného počtu dnů s nízkými teplotami (počet mrazových dnů
o 8 a ledových o 6; ČHMÚ 2014). Tyto změny klimatu mají významné dopady především na
zimní lyžařskou sezónu v Česku, a tím vyšší vynaložené náklady na zasněžování, zastřešování
a budování nových, celoročních indoorových aktivit.
Podle současných odhadů je nejvyšší dopad až v přepočtu 500 letého sucha dokumentován
mimo jiné na velké části území Jihomoravského kraje, sucho ovšem pod vlivem červnových a
červencových dešťů v současnosti bylo překonáno, a to i na území Jihomoravského kraje, kde
jsou doplněny podzemní vody v mělkých horizontech a doplňují se i vody v rámci kolektorů
s dálkových oběhem podzemních vod, rok 2021 tyto trendy významně potvrdil tím, že je
deštivější a chladnější než předchozích 5 let.
Přízemní vítr je silně ovlivněn konfigurací terénu. Na území regionu převládají jihozápadní,
až západní složky proudění, nezanedbatelné je i četnější proudění z JV sektoru. Průměrné
rychlosti větru se pohybují přibližně od 2 m/s v nížinách až po více než 6 m/s ve vyšších
polohách.
Také délka slunečního svitu je kromě zeměpisné šířky závislá i na konfiguraci terénu a na
zeslabování slunečního záření zákalem z průmyslových zdrojů, mlhou nebo oblačnosti. Na
jihu regionu je průměrná délka ročního slunečního svitu cca 1500 – 1550 hodin, na S a SV
klesá. V letních měsících délka slunečního svitu klesá s rostoucí nadmořskou výškou, protože
v hornatých oblastech je více oblačnosti. V zimě lze naopak pozorovat přímou úměru mezi
délkou slunečního svitu a nadmořskou výškou, neboť v rovinách bývají četnější inverzní
mlhy.
V souvislosti se změnou klimatu (zvýšený výskyt sucha, extrémní úkazy v počasí, snižování
průměrného úhrnu srážek, četné rozdíly mezi přívalovými dešti a suchem, apod.) bude nutné
realizovat opatření, a to jak na předcházení a omezování jednak větrné eroze ze zemědělských
půd, omezování plošného odtoku srážkových vod z regionu, tak zlepšení oběhové funkce
malého vodního cyklu na území Jihomoravského kraje. V tomto kontextu čeká Jihomoravský
kraj významná výzva, kdy bude muset docházet k další transformaci zemědělství na jiný druh
hospodaření, včetně nových teplomilných plodin a zefektivňování hospodaření s vodou a
zvyšování retenčních schopností krajiny.
V uvedené transformaci zemědělství a zadržení vody je skryta obrovská příležitost k rozvoji
Jihomoravského kraje (v praxi to znamená dozrávání kvalitnějších a výnosnějších plodin,
nové druhy plodin a vína, produkce významných druhů teplomilné zeleniny i ovoce, apod.).
Ovzduší
Emise
Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji je na relativně dobré úrovni, ve městě Brně a
Jihomoravském kraji se výrazně zlepšuje, zaznamenaly to všechny typy stanic imisního
monitoringu, které tento trend potvrzují od roku 2010. Nejvýraznější pokles zaznamenaly
dopravní lokality. Čísla koncentrací, která byla naměřena v roce 2018, jsou nižší o desítky
procent než před šesti lety. Nejpomaleji klesají naměřené hodnoty ve venkovských lokalitách.
V roce 2016 byl překročen imisní limit pro denní koncentrace PM10 pouze na dopravních
stanicích Brno-Svatoplukova a Zvonařka. V současnosti se ukazuje, že zásadní podíl např. pro
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prašnost ve městech má podíl tzv. resuspendovaných částic na prašném znečištění, přičemž
sekundárně resuspendované částice tvoří podle počasí v daném roce až k 25% zdrojů
prašných částic.
Emise jsou nejčastěji produkovány z využívání energetických zdrojů (lokální topeniště,
tepelné elektrárny) a automobilové dopravy. Z pohledu produkce emisí patří mezi základní
sledované znečišťující látky v ovzduší dle Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší
(REZZO):





tuhé znečišťující látky;
oxid siřičitý (SO2);
oxidy dusíku (NOx);
oxid uhelnatý (CO).

Z mezikrajského porovnání emisí znečišťujících látek vyplývá, že Jihomoravský kraj patří ke
krajům s nejmenším množstvím emisí znečišťujících látek. Na nízkých hodnotách emisí látek
v kraji má vliv zejména absence velkých zdrojů elektrické energie a vysoký podíl
plynofikovaných obcí, v důsledku čehož tvoří lokální topeniště již významně minoritní
způsob vytápění, rovněž i nižší objem lokální dopravy způsobuje nižší plynné emise.
Zobrazené hodnoty sledují hodnoty emisí dle REZZO 1 až 3, tedy velkých (REZZO 1),
středních (REZZO 2) a malých zdrojů znečištění (REZZO 3).
Tabulka 1 - Mezikrajské srovnání emisí znečišťujících látek (REZZO 1–3) v kilogramech
na 1 obyvatele (2016)
Tuhé znečišťující
látky

Oxid siřičitý
(SO2)

Oxidy dusíku
(NOx)

Oxid uhelnatý
(CO)

5,1

10,9

9,1

67,1

0,4

0,2

1,4

3,1

Středočeský

5,7

12,9

9,3

54,3

Jihočeský

5,7

5,7

4,5

64,8

Plzeňský

5,9

7,7

4,7

61,3

Karlovarský

6,9

34,1

17,4

47,8

Ústecký

8,1

41,2

30,6

39,9

Liberecký

3,8

2,9

2,8

46,3

Královéhradecký

5,7

8,0

4,1

57,9

Pardubický

5,9

13,7

14,0

55,0

Vysočina

7,2

3,9

5,2

70,9

Jihomoravský

3,1

1,3

3,6

38,3

Olomoucký

4,3

5,9

5,2

58,1

Zlínský

4,0

6,9

4,9

61,6

Moravskoslezský

4,8

14,5

14,2

151,9

Území
Česká republika
Hl. m. Praha

Zdroj: Český statistický úřad (2019)
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Následující graf zobrazuje vývoj emisí znečišťujících látek v Jihomoravském kraji mezi roky
2002 až 2017. Z uvedených hodnot je patrné, že od roku 2002 došlo k výraznému poklesu
emisí škodlivin vypouštěných do ovzduší. Měrné emise tuhých znečišťujících látek se v rámci
období mezi lety 2000 až 2017 snížily o 38 %. Nejvíce se snížila úroveň vypouštěných emisí
oxidu siřičitého o přibližně 41 % a oxidů dusíku o 40 %. Dále se snížily emise oxidu
uhelnatého o 38 % a tuhých znečišťujících látek o 28 %.
Graf 1 - Vývoj emisí znečišťujících látek v Jihomoravském kraji v letech 2002 až 2017

Zdroj: Český statistický úřad (2019)

Významným trvalým problémem jsou rovněž emise oxidů dusíku (NOx), které mají příčinu
především v rostoucí automobilové dopravě, která je zodpovědná za produkci velké části CO.
Na druhou stranu silniční doprava je zodpovědná pouze za 19% všech emisí prachu do 10 µm
resp. 26% emisí částic do 2,5 µm (ČHMÚ – GNFR).
V kraji přetrvává trend zvyšování intenzity osobní a nákladní automobilové dopravy. Hlavní
tah z Moravy na Prahu však zaznamenal významné změny v intenzitách dopravy v důsledku
oprav úseků dálnice D1 – tím došlo k významnému zvýšení dopravy na původním tahu mezi
Brnem a Prahou o cca 20% původních hodnot (na některých úsecích na více než 20 %).
Nejsilněji trpí úseky Brno-Vyškov a také Jihlava – Velká Bíteš, kde se doprava koncentruje a
často zastavuje.
Aktuálně za poslední dva roky, díky pandemii Covid 19, klesly emise z dopravy z důvodu
omezení cestování mezi regiony meziročně až o více než 20%, což se nutně projevilo na
kvalitě ovzduší ve městech i plošně, dopravní kongesce se významně snížily.
Právě proto, aby docházelo i nadále ke zlepšování kvality ovzduší, je nezbytné zprovoznění
nadřazené komunikační sítě. Což jsou v Jihomoravském kraji tyto klíčové stavby dopravní
infrastruktury nadregionálního významu: silnice D43 (R43), silnice D55(R55), silnice D52
(R52) a silnice I/38. Pro brněnskou aglomeraci je to pak dobudování Velkého městského
okruhu (VMO).
Velmi často skloňovaným je v poslední době i polycyklický aromatický uhlovodík
benzo[a]pyren (sumární vzorec C20H12), který je silně karcinogenní. Podle dostupných
měření není jeho největším zdrojem automobilová doprava, ale jak dokazuje níže uvedený
graf, jsou to lokální topeniště, a to z celých 84 %.
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Bylo zjištěno, že 84 % všech emisí benzo[a]pyrenu vyprodukují lokální topeniště. Lokální
topeniště jsou zastoupena plošně na celém území kraje a v období topné sezóny jsou naprosto
dominantním zdrojem znečištění ovzduší.
Lokální topeniště jsou přitom zcela majoritním zdrojem benzo[a]pyrenu (více než 98 %) v
České republice i v Jihomoravském kraji. Proto dochází k vyšší koncentraci této látky
v ovzduší v průběhu topné sezóny, tj. v období od listopadu do března. Naopak v letních
měsících jsou koncentrace v ovzduší velice nízké.
Imise
Z pohledu kvality ovzduší jsou dále významné imise znečišťujících látek, kdy kvalita ovzduší
má přímý vliv na zdravotní stav obyvatelstva. Cílem kraje je proto usilovat o zlepšování jeho
kvality. Imise představují koncentraci škodlivých látek v ovzduší. Zpravidla se u imise uvádí
koncentrace určité látky v mikrogramech (µg/m3) či nanogramech (ng/m3) na metr krychlový
vzduchu. Následující část představuje sledované průměrné roční koncentrace vybraných
znečišťujících látek sledovaných Českým hydrometeorologickým ústavem1 na území ČR a
zprávy Vyhodnocení kvality ovzduší v Jihomoravském kraji v roce 2018 (dále také
„Vyhodnocení ovzduší“)1. Na kvalitě ovzduší v Jihomoravském kraji se výrazně odráží
rovinatý reliéf území a emise znečišťujících látek v jiných regionech, zejména
v Moravskoslezském kraji či v Polsku, které se dálkovým transportem dostávají na území
Jihomoravského kraje v závislosti na aktuálních meteorologických podmínkách. Díky
dálkovému transportu různých látek v ovzduší se do JM kraje dostávají také písek a sprašová
půda z pouští v Africe a Asii, případně dochází i transportu popílku ze sopečných výbuchů
mimo kontinent. Kvalita ovzduší byla sledována prostřednictvím naměřených koncentrací
následujících znečišťujících látek, které výrazně ovlivňují ovzduší v České republice:
- tuhé znečišťující látky (PM10, PM2,5);
- přízemní ozon (O3);
- oxidy dusíku (NOx);
- benzo[a]pyren.
Polétavý prach je sledován v podobě suspendovaných částic PM10 (prachové částice do
aerodynamického průměru 10 µm) a frakce PM2,5 (prachové částice do aerodynamického
průměru 2,5 µm). Zdroje suspendovaných částic jsou jak antropogenní, tak přirozené.
Hlavními antropogenními zdroji jsou zařízení spalující fosilní paliva, tj. například automobily
či tepelné elektrárny. Dále tyto částice vznikají spalováním tuhých paliv nebo těžební,
stavební a průmyslovou činností. Jak již bylo uvedeno, tak kvůli rovinaté povaze značné části
1

Grafické ročenky, Znečištění ovzduší na území České republiky, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Český hydrometeorologický
ústav. Dostupné z: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/grafroc_CZ.html
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regionu se dostávají stále větší měrou do ovzduší i resuspendované částice z dopravy (někdy
tvoří na frekventovaných komunikacích až 20 % prašných emisí. V rámci kraje se přirozeně
poletavé částice prachu dostávají do ovzduší zejména v důsledku větrné eroze půdy.
Z pohledu dopadů na lidské zdraví hraje významnou roli velikost částic, kdy menší částice
pronikají hlouběji do dýchacího traktu, nejmenší částice až přímo do krevního oběhu, a tudíž
mohou mít vážnější dopady na lidské zdraví. Vysoké koncentrace prachových částic tedy mají
negativní vliv na dýchací ústrojí a způsobují kardiovaskulární onemocnění. Na prachové
částice jsou schopné se vázat například těžké kovy či těkavé látky, které mají negativní
toxický dopad na lidské zdraví a mohou způsobovat onkologická onemocnění.
Na území kraje se nachází celkem více měřících stanic – 19 a jen část patří Českému
hydrometeorologickému ústavu (ČHMÚ), některé (v Brně) měřící stanice patří Zdravotnímu
ústavu (ZÚ).
Podle hlášení všechny typy stanic imisního monitoringu mají od roku 2010 klesající trend
(ISKO – ČHMÚ).
Počet dnů s překročením denního imisního limitu (tolerováno 35 překročení ročně)
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Dle vyhodnocení ovzduší za období let 2014 až 2015 jsou nejvyšší naměřené hodnoty pro
složky PM2,5 a PM10 měřeny na dopravou zatížených lokalitách. U obou sledovaných
kategorií prachových částic bylo také zjištěno, že nejzatíženější dopravní lokality v Brně
dosahují dlouhodobě o zhruba 20 % vyšší koncentrace prachových části, než jsou hodnoty
měřené ve venkovských lokalitách.
V rámci Jihomoravského kraje se také uplatňuje dálkový přesun škodlivin, viz obrázek.

Původcem oxidů dusíku (NOx, v kontextu kvality ovzduší kombinace koncentrací NO2 a
NO) je zejména činnost člověka. Hlavním zdroji znečištění jsou spalování fosilních paliv,
intenzivní silniční doprava (včetně resuspendovaných částic) nebo během výroby
v chemickém průmyslu. Oxidy dusíku negativně působí na dýchací ústrojí a ovlivňují
centrální nervovou soustavu. Následující kartogram zobrazuje pole roční průměrné
koncentrace NOx na území ČR v letech 2013, 2015 a 2018. Z porovnání údajů za jednotlivé
roky v kartogramu je patrné, že na území České republiky jsou koncentrace oxidů dusíku
vyšší ve větších městech, a to zejména v důsledku intenzivní silniční dopravy a průmyslové
činnosti. Krajské město Brno v tomto kontextu patří mezi oblasti s nejvyššími koncentracemi
NOx v ovzduší v kraji.
V místech s nejvyšší koncentrací dosahuje průměrná roční koncentrace NOx úrovně vyšší než
30 % stanovených imisních limitů. Koncentraci NOx ovlivňuje intenzita zástavby v okolí
komunikace a reliéf území. Přirozené nebo umělé překážky zabraňují rozptylu všech
znečišťujících látek v ovzduší a vedou k vyšší koncentraci ve vzduchu. Ke kumulaci škodlivin
pak dochází zejména v údolích nebo v lokalitách souvislé zástavby poblíž dopravních
komunikací.
Přízemní ozon (O3) vzniká výhradně na základě lidské činnosti (např. v katalyzátorech
automobilů), a to složitými fotochemickými reakcemi, za přítomnosti slunečního záření,
vysoké koncentrace výfukových plynů (NOx) z automobilů a koncentrace těkavých
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organických látek s výjimkou metanu (NMVOC). Pro vznik nebo naopak pro zánik molekul
ozonu je kritický poměr mezi těmito látkami.
Ozon negativně ovlivňuje lidské zdraví a způsobuje dráždění dýchacích cest, podráždění očí a
bolesti hlavy. Ozon také negativně působí na rostliny, zejména jehličnany. Plnění imisního
limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 3 kalendářní roky. Z kartogramu je patrné, že
v roce 2018 patřilo téměř celé území kraje do oblasti s vyšší koncentrací O3, než je 120
µg/m3 v rámci osmihodinového klouzavého průměru koncentrace přízemního ozonu. Imisní
koncentrace O3 se zvyšují se sílícím ultrafialovým zářením a teplotou, naopak klesají s
rostoucí vlhkostí vzduchu. V budoucnu lze tedy očekávat další růst koncentrace O3
v souvislosti s klimatickou změnou a rostoucí průměrnou teplotou vzduchu.
Kartogram (obr. 6) Pole roční průměrné koncentrace oxidů dusíku a přízemního ozonu
(2013, 2015, 2018)

Jihomoravský kraj patří mezi kraje s nejmenším podílem na celkových emisích škodlivin
vypouštěných do ovzduší v rámci České republiky.
Kraj má za cíl realizovat opatření, která postupně povedou ke snížení objemu
vyprodukovaných emisí a ke snížení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší. V tomto
kontextu je nutné se zaměřit na snižování objemu vyprodukovaných emisí z dopravy (např.
vyšší podpora hromadné veřejné dopravy), domácnostmi (např. podpora nízkoemisních
a bezemisních zdrojů vytápění) i průmyslovými zdroji.
Na kvalitě ovzduší v Jihomoravském kraji významně podílí také dálkově přenesené emise
látek vyprodukovaných mimo území České republiky.
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Hluk
Hluk ve volné krajině je vázán především na liniové zdroje dopravních komunikací a bodové
zdroje těžby nerostných surovin a průmyslu.
Hlavním zdrojem hluku ve městě je doprava, přičemž zde působí dva protichůdné trendy:



neustále rostoucí dopravní zátěž a současně nedostatečná údržba komunikací vedou
k nárůstu hluku zejména v lokalitách přilehlých k frekventovaným komunikacím,
vymístění průmyslových činností na okraj města a modernizace objektů a jejich
stacionárních zdrojů hluku (VZT, klimatizační jednotky, technologické celky), které
akustickou zátěž snižují.

Na území kraje jsou z uvedených důvodů obecným problémem především chybějící obchvaty
měst a obcí, ve kterých tak dochází k enormní zátěži obytných území hlukem, někde je
problematická i technologie výroby a v celém území dominuje i nadměrný noční hluk přes 55
dB, který způsobuje obtěžování obyvatel a snížení kvality života.
Pro definici a k snižování hlučnosti byl v květnu 2019 přijat Akční hlukový plán pro hlavní
pozemní komunikace ve správě ŘSD ČR – 3. kolo, Jihomoravský kraj a aglomerace Brno,
který sleduje hlavní zdroje hlučnosti v regionu a indikuje na základě měření místa, kde by
měla být do budoucnosti hlučnost snížena (zpracovatel EKOLA, Praha, Ing. Libor Ládyš).
V rámci oficiální studie jsou řešeny také akční hlukové plány pro jednotlivé místa (hot spoty)
a také pro vybraná území měst a výrobních podniků.
Obrázek 7 – řešené komunikace a místa s nadměrnou hlučností v rámci JMK (Zdroj – Studie
EKOLA)
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V následujícím obrázku budou uvedeny lokality, místa komunikací a počty osob rušených
hlukem trvale, a to v územích nad limitem LA nad 60 dB, tedy jde o lokality zvýrazněné
k řešení jako prioritní na předcházejícím obrázku JM kraje.
Obrázek 8 – Odhadovaný počet míst a osob v kritických místech nad mezní hodnotou 60 dB

Hlukové limity z ostatních zdrojů (železniční, letecká doprava, průmyslová výroba) jsou
překračovány jen omezeně a místně a také protihluková opatření mají místní charakter.
Voda
Srážky
Stav vodních poměrů v Jihomoravském kraji je značně nerovnoměrný a je dán rozdílným
charakterem přírodního prostředí a zejména pak mírou zemědělského využití půd a také
nadmořskou výškou. Srážkové poměry jsou napříč územím nerovnoměrné. Roční srážkové
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úhrny jsou většinou nízké a pohybují se mezi 450 – 700 mm/m2/rok, srážky do jisté míry
ovlivňují vodnost hlavních vodních toků říční sítě, které přitékají z jiných regionů. Kraj je
tedy do značné míry závislý na srážkách a v posledních letech byl nejvodnějším rokem až rok
2002, kdy v Čechách došlo k rozsáhlým povodním, podobně je atypický i rok 2020, kdy se
doplnily v mělčích horizonech a významně se doplnila zásoba vody i do větších vodních
kolektorů. Roky 2020 a 2021 jsou na srážkové průměry významně bohatší než předchozích 5
let, v některých místech v červnu 2020 napadl ve srážkách i celoroční srážkový průměr za
měsíc.
Na kopcích (Bílé Karpaty) se první sníh objevuje někdy již v listopadu a v nejvyšších
polohách se drží až do začátku dubna. Období tání sněhové pokrývky je nepravidelné,
povodňové průtoky z tání mohou vzniknout prakticky kdykoliv od prosince (tzv. vánoční
obleva) do dubna. Jinak jde o region postižený spíše dlouhodobým suchem, a to i
zemědělským suchem a většina území je momentálně dlouhodobě bez trvalejší sněhové
přikrývky. V roce 2021 došlo ke sněhovým přeháňkám na horách i v květnu.
Povrchové vody
Jihomoravský kraj je bohatým a významným regionem v oblasti vodních toků. Největší část
území pokrývá povodí Dyje, Svratky a Svitavy. Všechny povrchové vody spadají do úmoří
Černého moře. Povrchové vody jsou z území kraje odváděny řekou Moravou, která se na
rakousko-slovenském pomezí vlévá do Dunaje.
Neprochází zde hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Baltským mořem.
Obr. č. 9 - Říční síť povodí toků v Jihomoravském kraji
Zdroj: Český hydrometeorologický ústav; Mapový podklad – Data50, 2019 © Český úřad zeměměřický a
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katastrální, Open Data Österreich, data.gv.at; Portál otvorených dát, data.gov.sk; vlastní zpracování
v programu QGIS

Následující graf zobrazuje vývoj průměrných denních průtoků řek v Jihomoravském kraji za
hydrologické roky 2005 až 2018 (tj. od 1. 11. 2004 do 31. 10. 2018). Hydrologický rok je
stanoven tak, aby se pevné srážky, spadlé na území kraje v tomto období, zúčastnily odtoku z
kraje ještě ve stejné časové jednotce a nevznikl nesoulad mezi spadlými srážkami a odtokem
v daném roce. V klimatických podmínkách ČR se hydrologický rok počítá od 1. 11. do 31.
10. Ze zobrazených údajů je patrné, že za sledované období docházelo k poklesu průtoků
všech řek. Hydrologický rok 2018 byl rokem s nejnižším průměrným průtokem sledovaných
řek. Z vývoje průtoků vyplývá, že období sucha nastávají zpravidla v pětiletých obdobích,
která jsou ohraničena roky s vysokými průtoky způsobenými nadprůměrným úhrnem srážek.
Atypický je i rok 2020, kdy se doplnily v mělčích horizonech a významně se doplnila zásoba
vody i do větších vodních kolektorů zejména v podhůří Vysočiny a jinde.
Z hlediska povrchových vod je v kraji upraveno ještě stále více než cca 50% toků, na řadě
míst funguje nadále odvodnění ploch a různé další úpravy pro zkapacitnění toků.
Z hlediska nádrží se nedaří vodu v území JMK dostatečně akumulovat, a tak všechny nádrže
na řece Dyji zadrží maximálně 5% ročního odtoku řeky Dyje. V povodí řeky Moravy na
území kraje je to pak pouze 0,3 % odtoku.
Z pohledu budoucího rozvoje území kraje je i nadále stěžejní, aby se kraj zaměřil na
systematickou podporu hospodaření s povrchovými vodami a k jejich zadržení v krajině
zejména logistickými opatřeními a opatřeními na revitalizaci vodních toků. Důvodem je
zejména závislost kraje na podzemních zdrojích pitné vody, jejichž zásoby se snižují
z důvodu klimatické změny, poklesu úhrnu srážek a nízkého vsaku vody (samozřejmě tato
situace díky roku 2020 již neplatí).
Graf 2 - Průměrný denní průtok řek v Jihomoravském kraji v období hydrologických let
2005 až 2018

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav (2019)
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Z pohledu zásobování pitnou vodou je z hlediska Jihomoravského kraje zásadní podzemní
voda, která je stěžejním zdrojem vody k veřejné potřebě. Podíl podzemní vody na celkovém
objemu vyrobené vody k veřejné spotřebě byl ve sledovaných období 85 %. Stav podzemní
vody je charakterizován vydatností pramenů a úrovní hladin podzemních vod v mělkých a
hlubokých vrtech.
Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ značně nadhodnotila dopady změny klimatu, a
to i přesto, že obrat v průměrných teplotách započal již v roce 2019 a změna v chování větrů a
počasí doznala značného obratu v roce 2020, který se projevil jako plodný rok nejen v oblasti
lesů, ale zejména v oblasti srážek, které postupně doplnily vodní horizonty v celé ČR, a to i
v Jihomoravském kraji.
Přes poměrně vydatné srážky v roce 2020 a 2021 se většina regionů v České republice dále
potýká se suchem, a to platí i pro JM kraj. Nejvíce srážek celkově naopak spadlo na východě
ČR. Jak bylo uvedeno, tak v uplynulých dvou letech srážky významně překročily srážkové
roční průměry.
V rámci ČR zbývá několik částí ve srážkovém stínu (tradičně), kde je dostatečně doplněna
podzemní voda i voda v hlubších horizontech, ale nebezpečí sucha trvá (Jesenicko,
Karlovarsko). Jde zejména o oblasti na území SZ Česka, tedy na pomezí Ústeckého a
Středočeského kraje.
Jižní Morava by měla být současnými dešti (2020-2021) dostatečně saturována.
Obr.10 – Mapa ČR s aktuálními oblastmi sucha v červenci 2020 (Zdroj Intersucho –
ČHMÚ)

Vzhledem k postupující klimatické změně a výskytu extrémních vlivů počasí vzrůstá kromě
výskytu období sucha také riziko výskytu okamžitých a lokálních povodní po silných
srážkových epizodách, typických pro léto 2020 i následující. Riziko výskytu lokálních
povodní lze předpokládat v souvislosti s nadměrným úhrnem srážek a retenční schopností
krajiny v souvislosti s obdobími sucha a nižší schopností půdy zadržovat vodu. Řešením je
realizace plánovaných protipovodňových opatření. Stávající v některých lokalitách
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nedostatečný stav protipovodňové ochrany území může v budoucnu způsobovat významné
materiální škody. Cílem JM kraje bude podpora opatření zabraňujícím negativním důsledkům
extrémních hydrometeorologických jevů. Nečinnost v oblasti protipovodňových opatření
v současnosti ovlivňuje rozvoj území záplavových zón, kdy např. v Brně je více než 20 %
ploch vymezených pro bytovou výstavbu pod stavební uzávěrou.
Účinné hospodaření se srážkovými vodami by mělo být v budoucnosti dosaženo budováním
nových zdrojů povrchové vody, rekonstrukcemi kanalizací, revitalizací vodních toků a nádrží,
budováním retenčních nádrží a dalšími opatřeními, kterými by bylo dosaženo zvýšení
množství vody v krajině i zlepšení jakosti vody ve vodních tocích a vodních nádržích.
Podzemní vody
Pro obyvatele Jihomoravského kraje slouží jako zdroj pitné vody převážně podzemní voda.
Mezi nejvýznamnější zdroje podzemních vod na území Jihomoravského kraje patří zdroje
v podhůří Vysočiny.
Vodní útvary podzemních vod jsou vymezeny v mapách a v rámci JMK je v Povodí Dyje
vymezeno 24 útvarů podzemních vod a v Povodí Moravy 28 útvarů. Nejvýznamnější
kolektorem jsou pak CHOPAV (Chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod),
z nichž nejvýznamnější je na území kraje CHOPAV Kvartér řeky Moravy o rozloze 1041
km2, vyhlášený v roce 1981, který zabírá velkou část Dolnomoravského úvalu (v
sedimentech). Dalšími významnými oblastmi v JMK jsou niva Svratky, niva Dyje a niva
Jihlavy.
Z hodnot vydatnosti pramenů je patrné, že od roku 2013 došlo do roku 2017 k poklesu počtu
pramenů s průměrnou vydatností. Na druhou stranu vzrostl počet pramenů s podnormální a
výrazně podnormální vydatností, tato situace se razantně změnila s příchodem roku 2020.
Z měřených hodnot úrovně hladiny podzemní vody v hlubokých vrtech je zřejmé, že
nedostatek vody v krajině se projevuje také v hlubokých vrtech a nižší hladině v porovnání s
průměrnou výší v období let 1991 až 2010. Tento stav deklaruje vysoký počet vrtů s výrazně
podnormálními úrovněmi hladin podzemních vod.
Kartogram (obr.11) - Úroveň hladiny podzemní vody v hlubokých vrtech v letech 2013,
2015 a 2017

Zdroj: Hydrologie – oddělení podzemních vod, Český hydrometeorologický ústav (2019)
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V Jihomoravském kraji bylo v roce 2018 zásobováno pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou

potřebu více než 1,126 mil. obyvatel. V procentuálním vyjádření tato hodnota odpovídá více
než 95 % obyvatel kraje (z toho je cca 80 % realizováno ze zdrojů podzemních vod).
Významným faktorem vysokého podílu je převážně rovinatý reliéf území kraje.
Jihomoravský kraj je dle celkového objemu vyrobené vody určené k veřejné potřebě na
čtvrtém místě v rámci ČR. Dle objemu vyrobené vody určené k veřejné potřebě na obyvatele
kraje je však objem 54 m3 na obyvatele nižší než celorepublikový průměr. Jihomoravský kraj
a jeho obyvatelstvo je však závislé na zdrojích podzemní vody, jejíž podíl na vodě vyrobené
k veřejné potřebě je druhý nejvyšší v ČR. Z tohoto pohledu je významné, aby docházelo
na území kraje k odpovědnému zacházení se zdroji podzemní vody vzhledem k závislosti
kraje na zdrojích nacházejících se v sousedních regionech. Jihomoravský kraj je krajem
s nejnižším podílem ztrát z vyrobené vody určené k veřejné spotřebě. Nízké hodnoty tohoto
podílu reflektují stávající stav vodovodní sítě a také opatření zamezující plýtvání s vodou.
Po celou sledovanou dobu byly podzemní zdroje vody stěžejními při výrobě vody pro
veřejnou potřebu. Ve sledovaném období došlo k poklesu objemu nefakturované vody
přibližně o 200 tis. m3. Většinu nefakturované vody tvoří ztráty v potrubní síti, které se
podílejí na celkovém objemu nefakturované vody téměř z 85 %. Ve sledovaném období došlo
díky investicím do vodovodní sítě ke snížení ztrát vodovodním potrubím asi o 2 procentní
body. Zbylých 15 % nefakturované vody připadá například na vodu využitou k hašení požárů
a dalšímu využití, za které její uživatel není povinen hradit poplatky.
Kartogram (obr. 12) - Současný stav vodovodní sítě v Jihomoravském kraji
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Zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje; Český statistický úřad; Mapový podklad – Data50, 2019
© Český úřad zeměměřický a katastrální, vlastní zpracování v programu QGIS

Na dodávkách pitné vody se v území kraje podílí 5 vodárenských společností. Mezi tyto
společností patří Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (dále také „BVAK“), Vodárenská
akciová společnost, a.s. rozdělená do 4 územních divizí (Boskovice, Brno-venkov, Třebíč a
Znojmo), Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Mezi hlavní zdroje pitné vody na území kraje patří soustava Březovských vodovodů (I. BV a
II. BV) a Vírského oblastního vodovodu. Pro Březovské vodovody jsou zdroje podzemní
vody u Březové nad Svitavou v Pardubickém kraji a je jimi zásobována Brněnská
metropolitní oblast. V roce 2018 se Březovské vodovody podílely na celkovém podílů 87,2 %
vyrobené pitné vody soustavy BVAK. Vírský oblastní vodovod odvádí povrchovou vodu
Vodního díla Vír pro soustavu BVAK a v roce 2018 byl zdrojnicí pro 12,7 % vyrobené pitné
vody v této soustavě. Kapacity soustavy jsou v současnosti dostačující pro obsluhovaný
region
a
mají
značnou
rezervu
pro
budoucí
rozvoj
území.
K nejvýznamnějšímu zdroji v oblasti okresu Brno-venkov patří zdroj jímacího území (dále
také „JÚ“) podzemní vody Moravské Bránice, jež je zdrojem pro skupinový vodovod
Ivančice – Rosice.
Území okresu Blansko je zásobováno pitnou vodou prostřednictvím 14 skupinových
a 70 samostatných vodovodů. Obce v území jsou částečně zásobeny Březovskými vodovody.
Nejvýznamnějšími zdrojnicemi v území jsou zdroje podzemní vody JÚ Velké Opatovice, JÚ
Lažany, JÚ Spešov a JÚ Rájec-Jestřebí. Zásobárnami povrchové vody je vodárenská nádrž
Boskovice.
JÚ Velké Opatovice je zdrojem pitné vody pro skupinový vodovod Drahanská vrchovina,
který zásobuje také území Olomouckého kraje, a to území okresu Prostějov.
Na zásobování pitnou vodou se na území okresu Břeclav nejvíce podílí skupinové vodovody
Hustopeče (podzemní voda z JÚ Nová Ves, JÚ Vranovice, JÚ Iváň), Velké Pavlovice (JÚ
Zaječí), Mikulov (JÚ Lednice), Břeclav (JÚ Kančí obora) a Pohořelice (JÚ Cvrčovice).
Území okresu Hodonín je zásobováno pitnou vodou celkem pěti vzájemně propojenými
skupinovými vodovody, a to Hodonín, Koryčany-Kyjov-Klobouky, Veselí-Strážnice, Podluží
a Bzenec-Kyjov-Hodonín. Celkem se na zásobování vodou z těchto vodovodů podílejí tři
zdroje. Podzemními zdrojnicemi vody jsou JÚ Bzenec a JÚ Moravská Nová Ves. Povrchovou
vodou zásobuje vodárenská nádrž Koryčany. JÚ Bzenec je největším zdrojem vody v kraji a
v současnosti hrozí jeho narušení v souvislosti s plánovanou těžbou štěrkopísků na pomezí
Jihomoravského a Zlínského kraje.
Na zásobování pitnou vodou v území okresu Vyškov se podílejí skupinové vodovody
Vyškov, Pustiměř-Ivanovice, Hodějice-Heršpice-Nížkovice-Kobeřice, Dražovice-Letonice,
Ježkovice-Ruprechtov-Podomí a Dětkovice-Švábenice, které nejsou vzájemně propojené.
Významným zdrojem povrchové vody je vodárenská nádrž Opatovice. Významnými zdroji
podzemní vody jsou JÚ Drnovice, JÚ Dědice, JÚ Manerov, JÚ Brankovice a JÚ Pustiměř.
Území okresu Znojmo je zásobováno pitnou vodou prostřednictvím 16 skupinových
a 33 samostatných vodovodů. Většina je zásobována z lokálních zdrojů vody.
Nejvýznamnějšími jsou skupinové vodovody Znojmo, Třebíč, Štítary a Jevišovice. Mezi
stěžejní zdroje vody patří povrchová voda z nádrží Vranov a Znojmo. Voda z Vranovské
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přehrady dále zásobuje vodovod Vranov-Moravské Budějovice-Dukovany, který je
významným zdrojem pitné vody pro okres Třebíč v Kraji Vysočina.
Významná závislost na podzemních zdrojích vody je charakteristická pro JMK. V této
souvislosti je cílem realizovat opatření vedoucí k ochraně a udržení vydatnosti stávajících
zdrojů podzemní vody a zvýšení míry akumulace povrchové vody pro vodárenské účely.
V tomto kontextu bude muset povrchová voda do jisté míry nahrazovat vydatnost zdrojů
podzemní vody, které se v současné době výrazně snižují.
Léčivé vody
Na území kraje se nachází 6 oblastí s ochrannými pásmy přírodních léčivých zdrojů,
stanovených dle zákona č. 164/2001 Sb. Největšími jsou:
 Buchlovice
 Šaratice
 Skalka
 Hodonín
 Charvátská Nová Ves – Lednice
 Pasohlávky.
Odpadní vody
Odpadní vody jsou na území kraje především odváděny do kanalizační sítě. Podíl domů
napojených na kanalizaci v Jihomoravském kraji je vyšší než celková průměrná hodnota za
ČR. Obdobně nadprůměrné hodnoty vykazuje hodnota podílu čištěných odpadních vod. Dle
podílů splaškové a průmyslově znečištěné vody vypouštěné do kanalizace je patrné, že
Jihomoravský kraj patří mezi kraje, kde mezi největší znečišťovatele patří domácnosti.
Důvodem nižší úrovně v porovnání s hodnotou za celou ČR je absence velkých podniků
z průmyslových oborů nadměrně využívajících vodu při svém provozu (například chemický,
papírenský a těžební průmysl) a také absence významných zdrojů elektrické energie, jež by
využívaly vodu při výrobě.
Od roku 2013 se zvýšil počet i podíl obyvatel Jihomoravského kraje bydlících v domech
napojených na kanalizační síť, kdy v roce 2018 žilo 89,9 % obyvatel v domech napojených na
kanalizaci. Nejvyšší hodnoty však dosáhl Jihomoravský kraj v roce 2014. Naprostou většinu
kanalizační sítě, a to 97,7 %, představují kanalizace ústící do čističek odpadních vod (dále
také „ČOV“).
Ve sledovaném období se výše objemu čištěných odpadních vod pohybovaly na hodnotách
v rozmezí od 49 788 do 52 514 tis. m3 odpadních vod. Od roku 2013 se zvýšil podíl čištěných
odpadních vod, a to o necelé 1 % na 98,8 % odpadních vod. Zvýšení podílu čištěných
odpadních vod je zejména pozitivním efektem rozšíření sítí kanalizací od roku 2013, kdy
došlo k výstavbě nových 505 km. V souvislosti s rozšířením došlo i k navýšení počtu ČOV o
37 na celkový počet 247 ČOV. I přes zvyšující se počet ČOV klesá celková kapacita čistíren
odpadních vod v kraji. Důvody spočívají například v usazování kalů v zařízeních ČOV. Podíl
obyvatel žijících v domech napojených na kanalizaci kolísá na úrovni 90 %. Dlouhodobě se
však investice do kanalizačních sítí projevují zvýšeným podílem čištěných odpadních vod.
K udržení stavu a kapacity ČOV je nutné, aby docházelo minimálně k udržování stávajícího
stavu. Zejména se jedná o rekonstrukce a modernizace stávajících jednotných kanalizací
(např. omezování odlehčování, retence srážkových vod, retence odpadních vod).
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Kraj bude s ohledem na ekonomickou efektivitu i nadále podporovat obce nebo svazky obcí
při investicích do kanalizačních sítí v oblastech, kde doposud nejsou obce napojené na ČOV.
Zejména se jedná o budování moderních oddílných kanalizací, jež by sváděly znečištěnou
vodou do již vybudovaných centrálních ČOV. Případně v regionech, kde ČOV chybí,
prioritně budovat centrální ČOV a přispět ke změně technologického postupu ČOV, jež
následně snižuje jejich celkovou kapacitu.
Geomorfologické poměry
Jihomoravský kraj je specifický zastoupením všech geomorfologických typů krajiny
a výškových stupňů, které se v ČR nacházejí – od nížin po hornatiny, od rovinatého terénu po
výškově členitý terén (viz následující obrázek č. 13). Nejvyšší nadmořskou výšku v území má
vrchol Durda v Bílých Karpatech (838 m. n. m.), nejnižší pak na jihu, při hranicích kraje na
hladině řeky Moravy (148 m. n. m.).
Jihomoravský kraj se nachází v jihovýchodní části České republiky a sousedí na západě
s Jihočeským krajem a Krajem Vysočina, na jihozápadě s rakouskou spolkovou zemí Dolní
Rakousko, na jihovýchodě se slovenským Trnavským krajem, na východě se Zlínským
krajem, na severovýchodě s Olomouckým krajem a na severu s Pardubickým krajem. Území
kraje je členěno do okresů Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov.
Nižší úroveň veřejné správy představuje pak 21 správních obvodů obcí s rozšířenou
působností (dále také „SO ORP“) a 35 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem.
Dále je území kraje možné členit do 673 přítomných obcí a měst a území Vojenského újezdu
Březina.
Území kraje se rozkládá na 7 188 km2, což odpovídá 9,1 % z celkové rozlohy ČR. Charakter
jednotlivých území se odvíjí od různorodých přírodních podmínek kraje, jež mají vliv na
způsob využívání krajiny a způsob života v konkrétní lokalitě. Kraj je možné členit do čtyř
odlišných regionů dle převládajících krajinných typů. Pro severní část kraje, území okresů
Blansko a severní část okresu Brno-venkov, je typický zvlněný zalesněný povrch Drahanské
vrchoviny a oblast Moravského krasu. Pro jižní část kraje, území okresů Znojmo, Břeclav a
Hodonín, je typický nížinný povrch Dolnomoravského úvalu a Dyjsko-svrateckého úvalu, kde
významně převládá kvalitní orná půda. Pro východní část kraje, území v okolí Veselí nad
Moravou a Horňácka, je typická kopcovitá krajina Bílých Karpat. Střední část kraje
představuje Brněnská metropolitní oblast, jež leží na zlomu mezi severní hornatou a jižní
rovinatou částí kraje.
Na území Jihomoravského kraje se setkávají tři orografické provincie:
 Česká vysočina,
 Západní Karpaty a
 Panonská provincie.
Pro modelaci reliéfu je charakteristický směr jihozápad – severovýchod, ve kterém jsou
řazena pásma vysočin a pahorkatin oddělená pásmy nížin. Jihozápadní část kraje a jeho celý
západní okraj zabírá Českomoravská vysočina, z toho největší část Jevišovická pahorkatina.
Nadmořská výška v Jevišovické pahorkatině přesahuje jen výjimečně 500 m, měkce
modelovanou krajinu přerušují hluboce zaříznutá údolí Dyje, Jevišovky a Rokytné. Největších
nadmořských výšek dosahuje Českomoravská vrchovina na území Jihomoravského kraje na
jeho severozápadním okraji v Nedvědické vrchovině (Sýkoř – 702 m n. m.). Boskovická
brázda představovaná Oslavanskou brázdou na jihu a Malou Hanou na severu odděluje
Českomoravskou vysočinu od Brněnské vrchoviny – Bobravské vrchoviny na jihozápad a
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Drahanské vrchoviny na severovýchod od Brna. Bobravská vrchovina vytváří hřeben s
nadmořskými výškami kolem 450 m, přerušovaný příčnými údolími Jihlavy, Bobravy a
Svratky s Brněnskou přehradní nádrží. Od Drahanské vrchoviny je oddělena sníženinou
Řečkovicko-kuřimského prolomu. Západní část Drahanské vrchoviny – Adamovská
vrchovina je složena stejně jako Bobravská vrchovina z hornin brněnského plutonu. Parovina
v tomto prostoru byla rozrušena tektonickými pohyby a činností řeky Svitavy, která protéká v
hlubokém údolí se zaklesnutými meandry. Východní část Drahanské vrchoviny – Konická
vrchovina – je složena z kulmských břidlic a drob a představuje zbytek paroviny zbroušené
abrazí miocénního moře. Nejvyšších nadmořských výšek dosahuje severovýchodně od
Boskovic. Nejvyšší vrchol Skalky (734 m n. m.) leží těsně za hranicí Jihomoravského kraje.
Mezi Adamovskou a Konickou vrchovinou je vklíněn Moravský kras. Je to pás devonských
vápenců s bohatstvím krasových jevů – jeskyní, závrtů, krasových údolí a žlebů. Zřícením
jeskynních stropů vznikla 138 m hluboká propast Macocha. Vodní toky protékající
Moravským krasem se ztrácejí na okraji vápenců v ponorech a vyvěrají opět při hranici
nekrasového podloží.
Geomorfologické jednotky České vysočiny jsou od vrchovin a pahorkatin Západních Karpat
odděleny Vněkarpatskými sníženinami – Vyškovskou bránou na severovýchodě a Dyjskosvrateckým úvalem na jih od Brna. Je to pásmo úrodných nížin s plochým terénem a mírnými
terénními vlnami. Vnější Karpaty začínají na Západě nízkými hřbety a pahorkatinami při
dolní Dyji a Moravě. V oblouku Dyje vystupují nápadně z okolních sníženin Pavlovské
vrchy. Za údolím Dyje se prostírají pásma Středomoravských Karpat – Kyjovská pahorkatina,
Ždánický les a Litenčická pahorkatina. Chřiby zasahují na území Jihomoravského kraje jen
okrajově.
Panonská provincie zabírá jihovýchodní část území, představuje ji Dolnomoravský úval jako
nejsevernější výběžek Vídeňské pánve. Rovina Dyjsko-moravské nivy s nadmořskou výškou
150 – 170 m přechází k severu do mírně zvlněné Dyjsko-moravské pahorkatiny. Na modelaci
terénu se výrazně podílejí váté písky, které na území mezi Brnem a Hodonínem vytvářejí
přesypové valy až 13 m vysoké, uspořádané do směru jihozápad – severovýchod v souladu s
převládajícím větrem. Východně od Dolnomoravského úvalu zasahují na území
Jihomoravského kraje Moravsko-slovenské Karpaty, představované Bílými Karpaty a
Vizovickou vrchovinou. V pásmu Bílých Karpat je nejvyšší bod Jihomoravského kraje –
trojmezí Jihomoravského kraje, Zlínského kraje a Slovenska (836 m n. m.).
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Obr 13 - Reliéf Jihomoravského kraje

Horninové prostředí
Jihomoravský kraj je součástí Českého masivu a také Karpatské soustavy, které se tu stýkají,
a tak má pestrou geologickou stavbu. Dělítko mezi oběma regionálními soustavami tvoří linie
cca mezi městy Znojmo-Brno-Vyškov.
Oba tyto celky se od sebe liší ať už po stránce stáří a jejich vývoje, tak i po samotné stránce
morfologie jejich terénu. Český masiv je pozůstatkem kolizního orogenu zformovaného
variským vrásněním, který přesahuje území České republiky. Co se týče horninového složení,
převládají v něm neovulkanické, metamorfované, sedimentární a variské vyvřelé horniny. V
případě Západních Karpat jde o pásmové pohoří obloukového tvaru. Jsou součástí alpskohimálajské vrásově-příkrovové soustavy, hlavně její severní větve, které jsou označovány
jako alpidy. Území hlavního města Brna tohoto kraje a jeho okolí je geologicky opravdu
velmi pestré. Jeho současná podoba je výsledkem dlouhého vývoje, který zahrnuje období
trvající více než 600 milionů let.
Východní část Českého masivu je tvořena hlavně moldanubickými granulity a hadci,
Moravikum je pak významně pestřejší a skládá se z fylitů, svorů, rul, kvarcitů a mramorů.
Centrální část v okolí Brna tvoří Brněnský plutón (žula, granodiority a diority, místy je
přítomen pegmatit a diabas) a podobně je na tom Dyjský masiv.
Moravský kras je pak tvořen horninami devonu – vápence, slepence, pískovce, břidlice.
Boskovickou brázdu ve středu regionu vyplňují karbonské usazeniny se slínovci.
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Část Českého masivu, na kterou nasedá Karpatská předhlubeň (pískovce, prachovce, flyše) a
navazují sedimenty Vídeňské pánve se slepenci, pískovci a jílovci. Místy jsou v neogenní
části Vídeňské pánve také ložiska ropy a plynu.
Kvartér je reprezentován deluviálními hlinitými, až hlinito-písčitými sedimenty a místně
fluviální fluviodeluviální sedimenty, navrchu pak spraše a sprašové hlíny. Jižní a
jihovýchodní část území kraje tvoří zejména sprašové hlíny.
Oblast západních Karpat je oblastí sesuvů a dalších rizikových jevů.
Hydrogeologická situace odpovídá pestré skladbě v území regionu, který má zásoby
podzemních vod zejména povodí Moravy, ale i v nivě dalších řek jako např. Dyje a Svratka.
Podzemní vody jsou ohroženy zemědělstvím a dlouhodobým čerpáním jejich zdrojů, které
z důvodu změny klimatu stoupá.
Nerostné suroviny
Jihomoravský kraj je poměrně bohatý na nerostné suroviny. Mezi nerudní suroviny těžené v
tomto kraji patří vápence a cementářské suroviny, živcové suroviny, slévárenské písky, jíly a
kaolín. Dalšími těženými surovinami jsou stavební suroviny, které jsou pro kraj
nejvýznamnější. V minulosti byly stavební suroviny těženy v mnoha menších i větších
soukromých těžebních společnostech, které se však pro další rozvoj průmyslu staly
nerentabilní. Ke stavebním surovinám dnes na území kraje využívaným patří především těžba
stavebního kamene, cihlářských surovin a štěrkopísků. Naopak se v oblasti prakticky
nevyskytují zdroje kvalitního kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu.
Posledním zástupcem těžených surovin na území toho kraje jsou suroviny energetické. Mezi
jejich zástupce patří ropa, zemní plyn a lignit. Ekonomicky těžitelná ložiska rud se na území
Jihomoravského kraje nevyskytují.
Území Jihomoravského kraje je na nerostné suroviny relativně bohaté, jsou zde zdroje těžby
stavebních hmot a energetické suroviny (uhlí, ropa, plyn) které se dnes nacházejí pouze
v omezeném množství.
Těženy byly nebo jsou :
Plyn a ropa – Hodonínsko
Lignit, uhlí a palivové směsi - Hodonín, Břeclav, Kyjov a Rosice-Oslavany
Kaolin – Znojmo a okolí
Vápenec, slévárenské písky – Moravský kras, Pálava.
Jinak jsou zde těženy především štěrkopísky, cihlářská surovina, kámen pro hrubou
a ušlechtilou kamenickou výrobu, stavební kámen, vápenec, sklářské a slévárenské písky.
Těžební činnost je ve střetu se zájmy ochrany přírody, neboť se z krajinářského hlediska jedná
o jednu z nejcennějších oblastí republiky. Ochranu cenných ekosystémů a ekologicky vhodné
hospodářské využívání části území, v rámci udržitelného rozvoje celé oblasti, zajišťuje Správa
Chráněné krajinné oblasti Moravský kras a Pálava. Střety těžby s ochranou přírody a krajiny
jsou řešeny minimalizací dopadů, je pravidelně měřena hlučnost, prašnost, prováděna
průběžná rekultivace.
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Půda
Zemědělská půda v území JM kraje zabírá 429 286 ha, což odpovídá 59 % rozlohy
Jihomoravského kraje. Z pohledu zemědělské půdy je stěžejní rozdělení území kraje do tříd
ochrany zemědělského půdního fondu (dále také „ZPF“ – součástí ZPF je zejména orná půda,
v případě JM kraje – 82% rozlohy ze ZPF). Ten je tvořen pozemky zemědělsky
obhospodařovanými a pozemky s vhodnými podmínkami pro zemědělskou činnost, které ale
dočasně obdělávány nejsou. Do ZPF patří kromě pozemků zemědělské půdy také rybníky a
nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby.
Zastoupení orné půdy v částech regionu je podle úrodnosti, tedy největší je v zorněných
oblastech úrodných úvalů, v obecné rovině plocha orné půdy klesá, a ustupuje zájmům
stavebním, těžebním, apod.
Půdní typy
V zájmovém území JM kraje se nachází vysoká variabilita hlavních půdotvorných faktorů od
geologického substrátu, klimatu, reliéfu terénu až po antropogenní aktivity. Proto se zde
vyvinula celá řada půdních typů zahrnujících v podstatě všechny hlavní představitele půd,
s výjimkou obecně vzácnějších regosolů, vertisolů a zasolených půd.
Nejvíce převažují hnědé půdy a půdy ze skupiny kambisolů a zde subtypy kambizemí
zaujímají významné zastoupení všech půd. Vysoce jsou dále zastoupeny půdy ze skupiny
fluvisolů – fluvizem modální a fluvizem oglejená a půdy ze skupiny luvisolů – hnědozem
modální, hnědozem luvická, luvizem modální, luvizem oglejená, ostatní půdní typy jsou méně
významné a mají zastoupení pouze v jednotkách nebo desetinách procent. V extrémně
úrodných plochách nalezneme i kvalitnější půdy pro zemědělství, a to zejména černozemě.
Zřejmě nejrozšířenějším půdním typem v kraji jsou zřejmě černozemě v pásu nejúrodnějších
půd mezi městy Vyškov-Šlapanice-Židlochovice-Pohořelice-Hustopeče-Znojmo. Hnědé půdy
a oglejené půdy se nacházejí spíše na Českomoravské vrchovině.
Zastoupení jednotlivých půdních typů je patrné z následující přehledné mapy.
Obr. č. 14 – Půdní typy na území Jihomoravského kraje (Zdroj: MŽP)
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Znečištění půd
Škodlivé látky se do půdy dostávají jako spad znečišťujících látek z ovzduší, jako hnojiva,
ochranné prostředky a další chemické látky používané v zemědělství a lesnictví, jako
škodliviny obsažené ve skládkách tuhých odpadů, při průmyslových haváriích apod. Půdy
jsou znečištěny z minulosti zejména hnojením a acidifikací, to je důvod, proč je ekologické
zemědělství zastoupeno jen v 3,6 % plochy kraje.
Na znečištění půd v zemědělství má vliv dlouhodobé masivní hnojení v minulosti a někdy i
dálkový přenos škodlivin. V některých částech kraje byly v povodí Moravy zaorávány
čistírenské kaly z různých výrob, což vedlo k masivní zátěži půd těžkými kovy.
Jihomoravský kraj, jak již bylo uvedeno, má díky skladování a používání chemických látek
v zemědělství poměrně velké množství lokalizovaných starých ekologických zátěží. Vysokou
koncentraci dokládá rovněž následující kartogram (obr. 14).
Staré ekologické zátěže
Na území Jihomoravského kraje se nacházejí staré ekologické zátěže a problémové lokality
charakteru starých skládek a kontaminovaných průmyslových objektů. Nejčastěji se jedná o
staré skládky odpadů nebo úložiště chemikálií (legální i nelegální).
Obr. 14 – Staré ekologické zátěže na území JM kraje
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Zemědělský půdní fond
Zemědělská půda v Jihomoravském kraji zabírá 429 286 ha, což odpovídá 59 % rozlohy
Jihomoravského kraje. Z pohledu zemědělské půdy je stěžejní rozdělení území kraje do tříd
ochrany zemědělského půdního fondu (dále ZPF). Ten je tvořen pozemky zemědělsky
obhospodařovanými a pozemky s vhodnými podmínkami pro zemědělskou činnost, které ale
dočasně obdělávány nejsou. Do ZPF patří kromě pozemků zemědělské půdy také rybníky a
nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby.
Půdy ZPF jsou z hlediska jejich ochrany zařazeny do 5 tříd ochrany ZPF podle vyhlášky č.
48/2011 Sb., která stanoví třídy ochrany.
•

•
•
•
•

I. třída – bonitně nejcennější půdy převážně na rovinatých nebo jen mírně sklonitých
pozemcích, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně pro
záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby
zásadního významu;
II. třída – půdy s nadprůměrnou produkční schopností, které mají nadprůměrnou
produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen
podmíněně využitelné pro stavební účely;
III. třída – půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností, které je možné
využít v územním plánování pro výstavbu a jiné nezemědělské způsoby využití;
IV. třída – půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností jen s omezenou
ochranou, využitelné pro výstavbu, a i jiné nezemědělské účely;
V. třída – půdy s velmi nízkou produkční schopností postradatelné pro zemědělské
účely, u kterých lze připustit i jiné, efektivnější, využití než zemědělské. Jedná se
zejména o půdy s nízkým stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných
pásem a chráněných území.

Následující tabulka přináší porovnání zastoupení jednotlivých tříd ochrany ZPF
v Jihomoravském kraji a v České republice. Z uvedených hodnot je patrné, že na území kraje
se nachází v porovnání s ČR vyšší podíl bonitně nejcennějších půd a půd s nadprůměrnou
produkční schopností. Z výše uvedeného je zřejmé, že Jihomoravský kraj patří mezi kraje s
vhodnými podmínkami pro zemědělství.
Tabulka 2 - Podíl třídy ochrany na zemědělském půdním fondu v Jihomoravském kraji
a v České republice (2019)
Jihomoravský kraj

Česká republika

Třída ochrany ZPF
Zastoupení
(%)

Výměra
(ha)

Zastoupení
(%)

Výměra
(ha)

Bonitně nejcennější půdy (I. třída ochrany)

26,3

112 820

19,6

816 188

Půdy s nadprůměrnou produkční schopností
(II. tř. ochrany)

32,2

138 107

20,0

832 820

Půdy s průměrnou produkční schopností
(III. tř. ochrany)

14,2

60 773

23,6

980 068

Půdy s převážně podprůměrnou produkční

17,0

72 875

17,7

737 509
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schopností (IV. tř. ochrany)
Půdy s velmi nízkou produkční schopností
(V. tř. ochrany)

10,4

44 712

19,1

792 677

Celkem zemědělské pozemky

100,0

429 286

100,0

4 159 262

Zdroj: Půda v číslech – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (2019)

Eroze půd
Lidská činnost může dramaticky akcelerovat přirozeně pozvolně probíhající proces eroze,
který je za normálních podmínek kompenzován zvětráváním substrátu a tvorbou nové půdy.
Erozní ohroženost pozemků je obecně ovlivněna půdními vlastnostmi, místním klimatem,
způsobem využití a hospodaření na půdě, sklonem a délkou svahu, vegetačním krytem
a dalšími faktory. Eroze snižuje mocnost ornice, omezují se ekologické funkce půdy, rychleji
dochází k poškozování povrchových a podzemních vod. Snižuje se retence vody a regulační
funkce půdy v hydrosféře. Omezuje se produkční schopnost půdy. Neméně důležité jsou
i vedlejší účinky eroze – jedná se o zanášení toků a nádrží, obohacování vody živinami, atd.
Pozemky ohrožené erozí jsou vázány na morfologicky exponované nezastavěné plochy bez
vegetačního krytu, nebo s ním, který neplní svou funkci. Vzhledem k tomu, že vymezení
takových ploch je časově značně proměnlivé a vzhledem k jejich předpokládané nevýznamné
velikosti a možnosti vzniku v důsledku realizace koncepce, lze případné vlivy na erozi půd
považovat za marginální. Ohrožení půd větrnou erozí je významně větší než vodní erozí,
(vodní se koncentruje logicky do Karpatských vrchovin).
Tabulka 3 – ohrožení pozemků v JM kraji větrnou erozí
Jihomoravský kraj
Potencionálně ohrožené oblasti větrnou erozí
Bez ohrožení

29,2

Výměra
(ha)
92 943

Půdy náchylné

6,2

19 797

Půdy mírně ohrožené

24,9

79 015

Půdy ohrožené

22,3

70 825

Půdy silně ohrožené

6,9

22 060

Půdy nejohroženější

10,5

33 359

Celkem pozemky orné půdy

100,0

317 998

Zastoupení (%)

Následující kartogram (obr. 15) zobrazuje stupně ohrožení zemědělských pozemků větrnou
erozí na území Jihomoravského kraje. Ze zobrazených údajů je zřejmé, že nejohroženější
půdy se nacházejí v jižní části kraje. Nejvíce ohroženými jsou pozemky zemědělské půdy
v oblasti Dyjsko-svrateckého a Dolnomoravského úvalu. Pro tyto oblasti je typický rovinatý
reliéf s vysokým podílem orné půdy a nízkým podílem lesních pozemků nebo travních
porostů, které by snižovaly riziko výskytu větrné eroze.
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Kartogram (obr. 15) – Rozložení ohrožení půd vlivem větrné eroze v JM kraji v r. 2019:

Lesy (PUPFL)
Jihomoravský kraj patří k těm méně lesnatým krajům. Stávající lesy mají proto o to
významnější roli. Celková výměra lesů je zde 191 286 hektarů. To je 7,1 % výměry lesů v ČR
a 27,1 % z celkové výměry plochy tohoto kraje.
Převážná část lesů je státních – 76 %, další patří obcím, družstvům nebo společenstvím – 11
% a v majetku soukromých vlastníků je 13 %.
Nejvíce lesů v kraji je v kategorii tzv. hospodářských (77,3 %). Ve většině případů jsou
ziskové, přestože plní i mimoprodukční funkce. Druhou kategorii tvoří „lesy zvláštního
určení“ (21,1 %), u nichž je veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný
oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa, který je nadřazen funkcím
produkčním. Jsou to lesy v národních parcích a přírodních rezervacích a přírodní památky,
lesy lázeňské, příměstské a další se zvýšenou rekreační funkcí, lesy v pásmech hygienické
ochrany vodních zdrojů apod. Třetí kategorií jsou „lesy ochranné“ (1,6 %), do nichž se
zařazují lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, strže, kamenné moře apod.).
Výměra zvláště chráněných lesů v kraji je 19 818 hektarů, tj. 10,3 % výměry krajských lesů
(Natura 2000 vyžaduje 3 %).
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Celkem z rozvrstvení lesů vyplývá, že ve volné krajině má Jihomoravský kraj největší podíl
listnatých lesů (nadpoloviční) a nejzalesněnější oblastí je Moravský kras a okolí Blanska.
Nejvíce postiženými oblastmi kůrovcem a suchem v Jihomoravském kraji je okolí Černé
Hory a Náměšťsko (nad Oslavou) a také okolí Bučovic. Stav holin je aktuálně 4986 ha na
státních lesích. Příčinami tohoto stavu jsou mimo dnešních vlivů i důsledky silného
znečišťování ovzduší v minulosti a následné depozice škodlivých látek, které jsou stále
v půdě přítomny, a jejichž důsledkem je vyplavování živných látek, svůj podíl na snižování
kvality lesů má i sucho a vysoké teploty, které podporují nárůst škůdců a hynutí dřevin.
Zdravotní stav lesů stále výrazně ovlivňuje velkoplošná kůrovcová kalamita. Přesto se v
loňském roce objevily i pozitivní momenty. Zejména průběh a vliv počasí (podobně jako
v roce 2019) byl po déle než pětileté nepříznivé periodě pro lesy kladný. Přesto celkové
bilancované napadení smrkových porostů podkorním hmyzem dosáhlo v roce 2020
hodnoty nejméně 25 mil. m3!! Objem nahodilých těžeb a potažmo i celkových těžeb tak i
nadále výrazně překračuje odvozený roční etát, tedy množství dřeva, které se může za
rok vytěžit.
Převaha napadených porostů se v celém státě stále nachází v nadmořských výškách do 800 m,
vlastní horské polohy jsou doposud zasaženy méně. Teplotně se však jednalo opět o období
výrazně nadnormální (odchylka +1,2 °C) a v první třetině roku navíc trvající sucho
dosahovalo podle některých zdrojů nejhorších parametrů za posledních 500 let. Následující
srážkově bohaté měsíce naštěstí vláhovou bilanci výrazně vylepšily a celkově proto byly opět
od roku 2013 zaznamenány srážkové úhrny nad dlouhodobým ročním průměrem (112 %
normálu). Chladnější a srážkově bohatší vegetační období uplynulého roku představovalo
méně příznivé podmínky pro výskyt zejména hmyzích škůdců.
Hlášení za rok 2020, která Lesní ochranná služba obdržela z rozlohy reprezentující necelých
70 % celkové výměry lesů v Česku, vykázala meziročně jen mírný nárůst objemu poškození
(z 19,3 mil. m3 na 19,8 mil. m3). Objem nahodilých těžeb po přepočtu na celou rozlohu
tuzemských lesů tak i nadále výrazně překračuje odvozený roční etát.
Působením biotických škodlivých činitelů bylo podle evidence poškozeno 15,4 mil.
m3 dřevní hmoty. Pro srovnání, v roce 2019 se jednalo o 14,8 mil. m3, v roce 2018 o 8,6 mil.
m3, v roce 2017 o 4,1 mil. m3 a v roce 2016 o 3,5 mil. m3. Zcela dominantní roli přitom hraje
dlouhodobě přemnožený podkorní hmyz.
V roce 2020 bylo evidováno téměř 14,9 mil. m3 vytěženého smrkového kůrovcového dříví,
což představuje opětovné zvýšení ,,rekordních" hodnot zaznamenávaných v posledních letech.
Oproti roku předchozímu, kdy bylo evidováno 14,5 mil. m3 kůrovcového dříví, se jedná o
nárůst ve výši 0,4 mil. m3. V roce 2018 bylo evidováno 8,4 mil. m3 (2017 - 3,7 mil. m3, 2016
- 3 mil. m3, 2015 - 1,5 mil. m3).
Jde prakticky výlučně o dříví napadené lýkožroutem smrkovým, který je obvykle
doprovázen lýkožroutem lesklým a dnes již na většině území také lýkožroutem severským.
Jestliže objem evidovaný v roce 2020 přepočteme na celkovou rozlohu lesů v Česku (hlášení
pokrývají 68 % rozlohy lesů), dostaneme se na hodnotu téměř 22 mil. m3 vytěženého
kůrovcového dříví! Pokud bychom však kalkulovali celkové napadení v roce 2020, je nutné
připočítat nejméně další 3 mil. m3 nezpracovaných kůrovcových stromů, které se ke konci
uplynulého roku podle odhadů LOS nacházely v lesních porostech. Celkové napadení smrku
podkorním hmyzem v roce 2020 proto dosahuje hodnoty nejméně 25 mil. m3!! Rozsah
napadení je územně diferencován. Mnohem více je stále zasažena jižní polovina Česka.
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Kalamita se současně zřetelně přesunuje západním směrem. V roce 2019 byl poměr rozdělení
kůrovcového dříví Čechy vs. Morava a Slezsko ještě cca 50:50, v roce 2020 je již 65 %
kůrovcového dříví evidováno v Čechách.
V rámci srovnání jednotlivých krajů byla v roce 2020 situace nejdramatičtější v kraji
Vysočina (evidováno cca 3,3 mil. m3), v Jihočeském (1,9 mil. m3) a Středočeském kraji
(1,8 mil. m3). Více než 1 mil. m3 vytěženého kůrovcového dříví bylo evidováno také v
krajích Plzeňském (1,4 mil. m3), Jihomoravském (1,3 mil. m3) a Olomouckém (cca 1,0
mil. m3).
Obrázek 16 – Kůrovcová mapa 2020 (zdroj – ÚHÚL 2020)

Odpady
Jihomoravský kraj je kraj s druhým nejvyšším množstvím vyprodukovaného odpadu na 1
obyvatele s 2760 kg. V kraji je zároveň vyprodukováno na jednoho obyvatele více
podnikového než komunálního odpadu. Hlavním zdrojem podnikového odpadu bylo
v Jihomoravském kraji (stejně jako v celé ČR) stavebnictví, následováno zpracovatelským
průmyslem. V produkci komunálního odpadu patří Jihomoravský kraj ke krajům s nejnižšími
hodnotami v přepočtu kg na jednoho obyvatele, zároveň se však řadí mezi regiony s nejnižším
množstvím vytříděného odpadu na 1 obyvatele kraje.
Jihomoravský kraj má dle znění § 41 až § 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zpracovaný
Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025 (dále také „POH“). V rámci
POH jsou určeny strategické záměry kraje, které musí být splněny vzhledem k Plánem
odpadového hospodářství České republiky pro rok 2015–2024 definovaným cílům. Mezi cíle
kraje v oblasti odpadového hospodářství patří:


předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů;
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minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a
životní prostředí;



udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“;



maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové
hospodářství.

V oblasti nakládání s odpady zůstává nadále problémem vysoký podíl skládkování
komunálního a průmyslového odpadu, přičemž poměrně významný je deficit technického
zařízení v oblasti separace komunálního odpadu, nakládání s objemnými odpady, se
směsnými komunálními odpady a zařízení pro demontáž autovraků a elektrošrotu. Podíl
odstraňovaného odpadu v kraji (převažující skládkování a fyzikálně chemické úpravy)
nadále převyšuje podíl využívaného odpadu (recyklace). V oblasti třídění odpadů se, podobně
jako v ostatních krajích, nejvíce třídí papír a lepenka, plasty, kovy a sklo. Nejnižší podíl na
materiálově využitelných složkách tvoří elektrozařízení, textil, baterie a akumulátory.
Následující tabulka zobrazuje údaje o vývoji produkce komunálního odpadu na území
Jihomoravského kraje. Ve sledovaných letech vzrůstalo každoročně množství
vyprodukovaného komunálního odpadu, kdy v rozmezí let 2013 až 2017 došlo k nárůstu o 29
kg odpadu na jednoho obyvatele kraje. Ve sledovaném období zároveň poklesl objem
běžného svozu o 18 tis. tun, a to na úkor odpovídající zvýšení množství odpadu tříděného. Je
tedy patrné, že obyvatelé kraje začali ve sledovaném období více třídit odpad.
Jihomoravský kraj je v porovnání s průměrem České republiky menším producentem
komunálního odpadu na jednoho obyvatele. V posledních letech však objem komunálního
odpadu konstantně roste. Objem tříděného odpadu však v posledních letech roste.
Tabulka 4 – Produkce komunálního odpadu v Jihomoravském kraji v letech 2013 až 2017
Ukazatel

2013

2014

2015

2016

2017

336 149

344 785

348 218

364 094

374 228

z toho běžný svoz

231 196

227 309

223 237

219 344

212 264

z toho svoz objemného odpadu

35 513

34 540

36 022

38 264

40 709

z toho odděleně sbírané složky

36 744

40 734

43 725

49 702

54 790

z toho odpady z komunálních služeb

2 058

3 250

4 533

4 057

4 022

288

295

297

309

317

Produkce komunálního odpadu
celkem

Komunální odpad na 1 obyvatele v kg

Zdroj: Český statistický úřad (2019)

Příroda
Jak již bylo uvedeno, tak území JMK je na styku tří geografických celků, a to Hercynského,
Karpatského a Panonského, a to se v praxi projevuje poměrně vysokou biodiverzitou zejména
ve výskytu teplomilných druhů živočichů a rostlin, protože jde o nejteplejší oblast ČR.
Změna klimatu se projevila i v oblasti přírody a její ochrany, kdy již nejméně 15 let probíhá
neřízená spontánní sukcese řady druhů živočichů i rostlin směrem na sever, a to podél
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vhodných migračních cest. V tomto případě je nutno uvést, že řada teplomilných druhů
Panonika zdomácněla již severněji a jedním z příkladů je výskyt kudlanky nábožné nebo
kobylky sága (ze savců se například šíří i šakal). Samozřejmě se směrem na sever a západ
posunují i druhy rostlin a jejich společenstva, tak se na nových místech vyskytují dříve
kriticky ohrožené druhy živočichů a vytvářejí spolu s rostlinami nové biotopy.
Zvláště chráněná území
Na území Jihomoravského kraje se nacházejí všechny kategorie zvláště chráněných území dle
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
a pokrývají celkem přes 7 % rozlohy kraje.
Následující tabulka specifikuje stávající počty velkoplošných chráněných území – národních
parků a chráněných krajinných oblastí, a maloplošných zvláště chráněných území –
národních přírodních památek, národních přírodních rezervací, přírodních památek a
přírodních rezervací na území Jihomoravského kraje.
Mezi roky 2011 a 2017 nedošlo ve sledovaném území ke změnám v počtu národních parků
(dále také „NP“) ani chráněných krajinných oblastí (dále také „CHKO“). V západním cípu
kraje se rozkládá Národní park Podyjí, který je s rozlohou 63 km2 nejmenším národním
parkem v České republice. NP Podyjí se rozkládá podél údolí řeky Dyje, a to mezi městem
Znojmo a Vranovem nad Dyjí. Ve východní části kraje se pak nachází CHKO Bílé Karpaty,
CHKO Moravský kras rozkládající se na Blanensku (CHKO byla v roce 2020 nově vymezena
se ztrátou asi 4% území) a CHKO Pálava na Mikulovsku. Je patrné, že od roku 2013 se
významně zvýšil počet maloplošných chráněných území. Celkově velkoplošná a maloplošná
území představují 7,4 % z celkové rozlohy Jihomoravského kraje.
Do mozaiky chráněných území jsou začleněny i přírodní parky v JMK, které slouží dle §12
zákona č. 114/1992 Sb. k ochraně krajinného rázu, přírodních parků je v kraji 20.
Tabulka 5 - Počet zvláště chráněných území v Jihomoravském kraji v letech 2013 až 2017
2013

2014

2015

2016

2017

Počet a rozloha zvláště chráněných oblastí

1

1

1

1

1

Chráněné krajinné oblasti

3

3

3

3

3

301

343

344

343

342

14

15

16

16

16

18
50 379

19
52 093

17
52 565

17
50 258

17
53 178

Investiční výdaje na ochranu ŽP (mil. Kč)

2 182

3 201

5 285

2 136

1 764

Neinvestiční výdaje na ochranu ŽP (mil. Kč)

5 334

6 480

5 214

5 643

5 584

Maloplošná chráněná území
z toho národní přírodní památky
z toho národní přírodní rezervace
Rozloha zvláště chráněných území (ha)

Zdroj: Český statistický úřad (2019)
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Kartogram (obr.17) - Chráněná území v Jihomoravském kraji

Zdroj: © AOPK ČR; Mapový podklad – Data50, 2019 © Český úřad zeměměřický a
katastrální, vlastní zpracování v programu QGIS
Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) dle zákona č. 114/1992 Sb. tvoří v krajině soubor
funkčně propojených ekosystémů, resp. ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě
blízkých ekosystémů, které jsou zdroji biodiverzity a udržují přírodní stabilitu. V rámci
nadregionálních, regionálních a lokálních ÚSES jsou vymezována tzv. biocentra propojená
biokoridory v krajině, na lokální úrovni se připojují ještě interakční prvky. Předpokládá se,
že v kulturní krajině funguje ÚSES jako ekologická síť. Zjednodušeně si lze představit,
že biokoridory jsou využívány pro migraci a biocentra pro trvalou existenci druhů.
ÚSES na území JMK – územní systém ekologické stability, kterou na nadregionální úrovni
tvoří 17 nadregionálních biocenter územního systému ekologické stability (dále také „ÚSES“)
s celkovou rozlohou 32 997 hektarů. V území Jihomoravského kraje se nachází rozsáhlá síť
ÚSES, jež jsou definovány zákonem jako vzájemně propojené soubory přirozených i
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu krajiny.
Utváření a ochrana územního systému ekologické stability je veřejným zájmem, na kterém se
podílejí vlastníci pozemků, obce, kraj i stát. ÚSES je vymezován ve třech úrovních.
Nadregionální ÚSES vymezuje a hodnotí Ministerstvo životního prostředí ČR, regionální
ÚSES ve svém správním obvodu (mimo CHKO a NP a jejich ochranná pásma) vymezují
a hodnotí krajské úřady a lokální ÚSES je v kompetenci obcí s rozšířenou působností.
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Kartogram (obr. 18) - ÚSES v rámci JMK (Zdroj: Koncepce ochrany přírody a krajiny)

Památné stromy
Za památné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí je možno prohlásit dřeviny, které vynikají
svým vzrůstem, věkem, významné krajinné dominanty, zvlášť cenné introdukované dřeviny
a v neposlední řadě dřeviny historicky cenné, které jsou památníky historie, připomínají
historické události nebo jsou s nimi spojeny různé pověsti a báje. Podnět k tomu, aby ten
který strom byl prohlášen za památný strom, může podat orgánu ochrany přírody každý
občan. Pro výběr stromů k vyhlášení nebyla dosud stanovena žádná striktní pravidla. Je třeba
tyto stromy hodnotit ze všech uvedených hledisek, brát v úvahu jejich zdravotní stav,
životaschopnost, ohroženost v daných podmínkách. Památné stromy, jejich skupiny
a stromořadí a jejich ochranná pásma jsou oprávněny vyhlašovat podle § 76, odst. 2, písm.d),
odst.3, odst.4 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 230/2002
Sb., pověřené obecní úřady, Magistrát hl. m. Prahy, magistráty statutárních měst.
Dle údajů Ústředního seznamu ochrany přírody AOPK je na území Jihomoravského kraje
evidováno 254 památných stromů nebo skupin stromů, dle §46 Zákona.
Památné stromy a stromořadí v evidenci JMK dle okresů
Blansko
24
Brno - město
27
Brno - venkov
29
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9
23
16
12

Biosférické rezervace (BR)
Jako biosférické rezervace mohou být vyhlášena pouze území chráněná národní legislativou
(zákonem). BR musí být dostatečně velká pro zajištění všech úkolů. V ČR to tedy může být
buď národní park nebo chráněná krajinná oblast, případně území v zájmu ochrany přírody se
zajištěným managementem,

Název

Rok
vyhlášení

Rozloha
km²

Management

Biosférická rezervace Bílé
Karpaty

1996

715

správa Chráněné krajinné oblasti
Bílé Karpaty

Biosférická rezervace
Dolní Morava

2003

349

Dolní Morava o.p.s.

Na územní JM kraje jsou zatím dvě biosférické rezervace UNESCO.
Evropská ekologická síť – EECONET
Součástí této sítě je u nás již déle budovaná soustava ÚSES, především na nadregionální
úrovni. Také EECONET tvoří dva typy skladebných částí – klíčová území (keystone areas)
odpovídající našim biocentrům, která jsou propojena biokoridory evropského významu. Více
u ÚSES.
Mokřady Ramsarské úmluvy
Ramsarská úmluva je první celosvětová mezivládní úmluva na ochranu mokřadů. Jedná se tak
o jedinou úmluvu, chránící určitý typ biotopu. Úmluva ukládá členským zemím vyhlásit na
svém území minimálně jeden mokřad mezinárodního významu, který svými přírodními
hodnotami odpovídá schváleným kritériím, a zařadit ho do seznamu mokřadů mezinárodního
významu. Stát se tím rovněž zavazuje, že zapsaným mokřadům věnuje zvýšenou péči
a ochranu.
V ČR je celkem 14 lokalit (poslední zapsány r. 2012 - Horní Jizera a Pramenné vývěry
a rašeliniště Slavkovského lesa). Ochrana je zajištěna formou národního parku, CHKO nebo
národních přírodních rezervací. Většina mokřadních lokalit na území CHKO je navíc
chráněna statutem rezervací.
Na území Jihomoravského kraje se nachází velmi cenná lokalita mokřadů podzemních, což je
světovou raritou – jsou to Mokřady Punkvy (1 571,620 ha), vyhlášeno 2004 a jsou součástí I.
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zóny CHKO Moravský kras a současně je lokalita chráněna formou přírodní památky –
Vývěry Punkvy.
Dále jsou mezi mokřady zařazeny další dvě lokality :
Lednické rybníky, rozsah 690,960 ha, rok zapsání do seznamu: 1990
Mokřady Dolního Podyjí, rozsah 11 524,851 ha, rok zapsání do seznamu: 1993

NATURA 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných
principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů
živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější,
nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické).
Na základě směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí oblasti – PO za účelem ochrany ptáků
(angl. Special Protection Areas – SPA) a
podle směrnice o stanovištích evropsky významné lokality – EVL za účelem ochrany
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (angl. Sites of
Community Importace – SCI).
Dohromady ptačí oblasti a evropsky významné lokality tvoří soustavu chráněných území
Natura 2000.
Na území Jihomoravského kraje se nacházelo nebo do něj zasahovalo celkem 8 ptačích oblastí
soustavy Natura 2000. Mezi tyto ptačí oblasti patří Bzenecká doubrava – Strážnické
Pomoraví, Hovoransko – Čejkovicko, Jaroslavické rybníky, Lednické rybníky, Pálava,
Podyjí, Soutok – Tvrdnicko a Věstonická nádrž (tj. střední nádrž) Vodní dílo Nové Mlýny.
Celková rozloha ptačích oblastí Natura 2000 v kraji je 40 961 hektarů. Dále se na území jižní
Moravy rozkládá nebo do ní zasahuje celkem 204 evropsky významných lokalit Natura 2000,
které zaujímají rozlohu 65 194 hektarů.
Seznam v JM kraji následuje:
Tab. č. 6 – Lokality evropské soustavy NATURA 2000 v JM kraji
Název PO
Kód
Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví CZ0621025
Hovoransko - Čejkovicko
CZ0621026
Soutok - Tvrdonicko
CZ0621027
Lednické rybníky
CZ0621028
Číslo

Kód EVL

Název EVL

1

CZ0620001

Bezourek

2

CZ0620002

Člupy

3

CZ0620003

Dyjské svahy

Rozloha [ha]
11725.3869
1411.7779
9575.6056
685.0848
Rozloha EVL
2.0860
17.9790
7.7758
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4

CZ0620004

Fládnitzské vřesoviště

5

CZ0620005

Hochberk

35.0285

6

CZ0620006

Kameníky

6.6157

7

CZ0620007

Kamenná hora u Derflic

8.3531

8

CZ0620008

Klínky

4.3725

9

CZ0620009

Lednické rybníky

617.8305

10

CZ0620010

Modřické rameno

6.3526

11

CZ0620011

Nové hory

12

CZ0620013

Pod Šibeničním kopcem

3.5632

13

CZ0620014

Přední kopaniny

8.8987

14

CZ0620016

Rašovický zlom - Chobot

15

CZ0620017

Stračí

16

CZ0620018

Větrníky

32.3536

17

CZ0620020

Mašovická střelnice

77.5301

18

CZ0620024

Váté písky

63.4320

19

CZ0620031

Slanisko Dobré Pole

20

CZ0620037

Sivický les

21

CZ0620048

Skalky u Sedlece

22

CZ0620049

Paví kopec

3.7723

23

CZ0620051

Šlapanické slepence

8.2910

24

CZ0620055

Vrbický hájek

25

CZ0620056

Výrovické kopce

16.0041

26

CZ0620073

Bzenecká střelnice

28.7441

27

CZ0620076

Zřídla u Nesvačilky

4.6784

28

CZ0620078

Jezero

9.5448

29

CZ0620084

Vranovický a Plačkův les

293.5070

30

CZ0620101

Mikulovický les

153.5119

31

CZ0620103

Věteřovská vrchovina

496.3278

32

CZ0620120

Zlobice

33

CZ0620132

Údolí Chlébského potoka

5.5310

11.5934

12.9313
3.2540

3.6960
236.5309
58.7920

115.3909

61.5740
136.9580
66

Ing. Zuzana Toniková

Oznámení koncepce „Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+“

34

CZ0620139

Polámanky

13.0634

35

CZ0620147

Miroslavské kopce

30.8328

36

CZ0620154

Načeratický kopec

127.1258

37

CZ0620158

Rumunská bažantnice

90.3571

38

CZ0620162

Ječmeniště

61.7722

39

CZ0620169

Ochůzky - Nedánov

472.3120

40

CZ0620177

Kapánsko

706.2934

41

CZ0620181

Valtrovický luh

42

CZ0620187

Slanisko Novosedly

43

CZ0620191

Sokolí skála

305.0977

44

CZ0620194

Čepičkův vrch a údolí Ho
donínky

187.4357

45

CZ0620204

Lapikus

139.4802

46

CZ0620245

Rakovecké údolí

755.6629

47

CZ0620412

Rozsypaná

11.9579

48

CZ0620413

Výrovy skály

15.4533

49

CZ0620414

Dobrá studně

9.8964

50

CZ0620415

Haluzický rybník

3.4251

51

CZ0620416

Jaroslavické komory

0.9766

52

CZ0620417

Kobylská skála

6.8696

53

CZ0620418

Hluboké louky

7.9017

54

CZ0620419

Na Adamcích

15.0601

55

CZ0620421

Svatá a Prostřední vrch

56

CZ0622007

Horky u Milotic

18.8863

57

CZ0622009

Hovoranské louky

10.0038

58

CZ0622017

Louky pod Kumstátem

59

CZ0622026

Trkmanské louky

19.0259

60

CZ0622037

Trkmanec - Rybníčky

44.3319

61

CZ0622142

Rojetínský hadec

2.2277

62

CZ0622150

Biskoupský kopec

8.3096

66.9210
2.0850

567.1932

7.3943
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CZ0622161

Ve Žlebě

2.4831

64

CZ0622162

Kopečky u Únanova

4.9296

65

CZ0622166

Miliovy louky

8.2938

66

CZ0622167

Žebětín

1.4971

67

CZ0622168

Mušenice

68

CZ0622169

Na Kocourkách

2.9895

69

CZ0622170

Na lesní horce

1.7647

70

CZ0622172

Nad Vápenkou

0.5483

71

CZ0622173

Netopýrky

0.9120

72

CZ0622174

V Jezdinách

26.0826

73

CZ0622175

Pekárka

12.0551

74

CZ0622179

Široký

0.6515

75

CZ0622181

Červené stráně

4.7212

76

CZ0622184

Visengrunty

8.8312

77

CZ0622217

Stepní stráně u Komořan

12.5067

78

CZ0622218

Dunajovické kopce

87.7857

79

CZ0622219

Zápověď u Karlína

1.7673

80

CZ0622221

Štěpánovský lom

1.0743

81

CZ0622223

U kapličky

5.3966

82

CZ0622224

U Michálka

1.3480

83

CZ0622226

Velký kopec

23.0076

84

CZ0622227

Volkramy

6.8547

85

CZ0623003

Břeclav - kaple u nádraží

0.0445

86

CZ0623004

Břežanka a Břežanský ryb
ník

20.0124

87

CZ0623010

Hevlínské jezero

88

CZ0623011

Tasovický lom

89

CZ0623016

Lednice - zámek

0.9483

90

CZ0623018

Milotice - letiště

26.9566

91

CZ0623019

Oleksovická mokřina

43.9814

14.3972

9.3769
11.0438
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92

CZ0623021

Písečný rybník

93

CZ0623022

Pokran

94

CZ0623025

Slavkovský zámecký park
a aleje

21.2649

95

CZ0623026

Studánkový vrch

12.3099

96

CZ0623027

Šumické rybníky

49.0887

97

CZ0623030

Vrbovecký rybník

37.1132

98

CZ0623031

Vypálenky

65.2914

99

CZ0623032

Židlochovický zámecký p
ark

23.0984

100

CZ0623034

Znojmo Kostel Nalezení sv. kříže

0.1686

101

CZ0623035

Bílý kopec u Čejče

72.9589

102

CZ0623040

Hovoranský hájek

82.5564

103

CZ0623041

Jevišovka

20.0942

104

CZ0623045

Rendezvous

61.5330

105

CZ0623046

Trávní dvůr

325.8144

106

CZ0623324

Bobrůvka

107

CZ0623329

Prudká

108

CZ0623344

Podkomorské lesy

109

CZ0623345

Citonice - rybník Skalka

110

CZ0623348

Jankovec

111

CZ0623349

Velický hliník

112

CZ0623354

Crhov - Rozsíčka

27.4885

113

CZ0623355

Lovčický potok a Jordáne
k

36.1935

114

CZ0623357

Mašovický lom

9.2733

115

CZ0623358

Horní Mouřínovský rybní
k

4.5459

116

CZ0623359

Čekál

3.2136

117

CZ0623360

Podmolí - strouha

5.0959

118

CZ0623365

Rakšické louky

43.7838
9.4398

17.5036
0.1385
567.0596
5.2912
15.0626
4.8714

74.9809
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119

CZ0623366

Střelická bažinka

2.9268

120

CZ0623367

U Huberta

2.5140

121

CZ0623368

Kaolinka

5.0541

122

CZ0623370

Letiště Marchanice

123

CZ0623372

Lom u Žerůtek

2.6255

124

CZ0623697

Doubravník - kostel

0.1210

125

CZ0623701

Blansko - kostel

0.0704

126

CZ0623702

Borotín - zámek

0.1174

127

CZ0623703

Dědice - kostel

0.0600

128

CZ0623704

Dlouhá Lhota

0.0373

129

CZ0623707

Starý zámek Jevišovice

0.5575

130

CZ0623708

Nový zámek Jevišovice

0.2839

131

CZ0623709

Křetín - zámek

0.0948

132

CZ0623710

Křtiny - kostel

0.1967

133

CZ0623711

Lipov - kostel

0.0609

134

CZ0623713

Rosice - zámek

0.2343

135

CZ0623717

Tavíkovice - zámek

0.1457

136

CZ0623718

Uherčice - zámek

0.9022

137

CZ0623719

Vranov nad Dyjí základní škola

0.1046

138

CZ0623772

Božický mokřad

8.8302

139

CZ0623775

Bučovice - zámek

0.3213

140

CZ0623778

Emin zámeček

0.1186

141

CZ0623781

Klentnice kostel svatého Jiří

0.0211

142

CZ0623782

Rybniční zámeček

0.0210

143

CZ0623788

Popice - fara

0.0341

144

CZ0623793

Úvalský rybník

145

CZ0623797

Strážnicko

146

CZ0623798

Božické rybníky

57.4479

147

CZ0623799

Drnholecký luh

149.0862

20.8751

12.6068
181.4488
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148

CZ0623800

Knížecí les

11.3785

149

CZ0623801

Přísnotický les

10.7562

150

CZ0623803

Bezručova alej

5.0710

151

CZ0623807

Hobrtenky

152

CZ0623808

Pisárky

153

CZ0623819

Řeka Rokytná

154

CZ0623820

Letiště Medlánky

155

CZ0624001

Meandry Dyje

232.1792

156

CZ0624020

Stránská skála

15.5394

157

CZ0624043

Stolová hora

77.1183

158

CZ0624060

Pouzdřanská step - Kolby

177.4210

159

CZ0624062

Černecký a Milonický háj
ek

204.0365

160

CZ0624064

Krumlovský les

161

CZ0624065

Květnice

127.5068

162

CZ0624066

Jasenová

53.2292

163

CZ0624067

Kamenný vrch

13.7752

164

CZ0624068

Strážnická Morava

658.6114

165

CZ0624069

Strabišov - Oulehla

596.5873

166

CZ0624070

Hodonínská doubrava

167

CZ0624071

Očov

168

CZ0624072

Čertoryje

169

CZ0624094

Bosonožský hájek

170

CZ0624095

Údolí Dyje

1821.0468

171

CZ0624096

Podyjí

6273.1347

172

CZ0624097

Šévy

173

CZ0624098

Turold

174

CZ0624099

Niva Dyje

3249.0428

175

CZ0624100

Milovický les

2443.2085

176

CZ0624101

Kuntínov

131.1647
70.6950
123.6776
25.3646

1945.5222

3029.0835
287.8270
4855.0568
46.6032

8.0822
16.8382

661.4580
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177

CZ0624102

Slanisko u Nesytu

9.7703

178

CZ0624103

Mušovský luh

557.4511

179

CZ0624104

Děvín

406.3195

180

CZ0624106

Tvořihrázský les

181

CZ0624108

Zimarky

3.0498

182

CZ0624112

Špice

4.2886

183

CZ0624114

Přední kout

692.8327

184

CZ0624115

Kamenný vrch u Kurdějo
va

104.6420

185

CZ0624116

Špidláky

15.3668

186

CZ0624118

Skalky u Havraníků

17.3283

187

CZ0624119

Soutok - Podluží

188

CZ0624128

Krumlovskorokytenské slepence

189

CZ0624129

Luční údolí

190

CZ0624130

Moravský kras

6485.3704

191

CZ0624132

Údolí Svitavy

1204.5864

192

CZ0624234

Svatý kopeček u Mikulov
a

193

CZ0624235

Malhostovické kopečky

194

CZ0624236

Jižní svahy Hádů

29.8946

195

CZ0624238

Meandry Jihlavy

76.8605

196

CZ0625020

Trenckova rokle

19.0127

1468.2272

9713.6818
96.1426
125.9743

46.8923
2.6339

Zdroj: AOPK ČR
Významné krajinné prvky
Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále se jedná
o lokality, které jsou jako VKP registrovány orgánem ochrany přírody, tedy mokřady, stepní
trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené
skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy sídelních porostů včetně
historických zahrad a parků.
Přehled registrovaných VKP na území Jihomoravského kraje je pro svůj rozsah uveden
v tabulce v příloze k analytické části SRJMK 2021+. Dle údajů AOPK se jedná celkem o 207
VKP (AOPK 2003).
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Biogeografie
Bioregiony jsou základními jednotkami jak pro tvorbu ÚSES, tak pro určení charakteru
krajiny a další parametry území. Na území Jihomoravského kraje zasahuje cca 17 bioregionů,
z toho 8 je z Hercynské provincie (Jevišovický, Brněnský, Macošský, Sýkořský, Drahanský,
Javořický, Žďárský, Prostějovský), 4 jsou z Karpatské provincie (Ždánicko-Litenčický,
Chřibský, Bělokarpatský, Hlucký) a 5 je z Severopanonské provincie (Dyjsko-Moravský,
Hustopečský, Hodonínský, Mikulovský, Lechovický) Již toto samo sděluje, že druhová
pestrost v území regionu – kraje bude vysoká.
Fauna a flora
Ochrana druhů rostlin a živočichů je zajištěna v obecné poloze § 5 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v aktuálním znění. Na území Jihomoravského kraje se navíc ve
zvýšené míře, a to díky pestrosti druhů, dané vysokou biodiverzitou území, uplatní ochrana
některých druhů rostlin a živočichů, které jsou vymezeny zákonem, resp. vyhláškou č.
395/1992 Sb., v aktuálním znění, jako zvláště chráněné.
Současný stav biosféry je výsledkem dlouhodobého vývoje souhrnů všech rostlinných a
živočišných organismů na našem území. Výchozím mezníkem pro studium subsystému je
jeho stav v atlantiku, kdy bylo naše území až na nepatrné výjimky pokryto lesními
geobiocenózami. V rázu bioty se projevoval vliv odlišného vývoje západní platformní části
(hercynské) a východní epigeosynklinální části (karpatské).
V souhrnu je v daném kraji převažující velmi pestrá (dle podloží) teplomilná fauna a flora,
která v současnosti pod vlivem změny klimatu se mění a dochází k introdukci nových druhů
doplněných migrací od jihu i od jihovýchodu, protože oblast je na styku Hercynika, Panonica
a Carpatica, tedy to v praxi znamená poměrně značné šíření nových druhů do území na styku
všech oblastí, a tím je právě Jihomoravský kraj.

Kulturní památky
Na území Jihomoravského kraje se nachází velké množství kulturních památek, mnoho
církevních a světských objektů. V Jihomoravském kraji se nachází významné množství
kulturních památek a památkově chráněných území, jež zahrnují širokou škálu objektů a
lokalit, mezi které můžeme zařadit území krajinných památkových zón, území městských a
vesnických památkových zón a rezervací, památkově chráněné areály hradů, zámků, klášterů,
kostelů, far, vesnických usedlostí nebo jednotlivých chráněných budov, až po soubory věcí a
jednotlivé věci movité.
Celkem se na území kraje nachází 4 334 kulturních památek. Jejich největší koncentrace je ve
městě Brno, kde se nachází také nejvíce národních kulturních památek ze všech ostatních
okresů kraje. Dále se vysoký počet kulturních památek nachází v okrese Znojmo a Brnovenkov. Z hlediska druhu památek dominují městské objekty (dům měšťanský, radnice
apod.), sakrální objekty (kaple, kostel, boží muka apod.) nebo vesnické objekty (zemědělská
usedlost, sýpka apod.).
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Tabulka 7 – Kulturní památky v okresech Jihomoravského kraje k 17. 9. 2019
Území
Jihomoravský kraj

4 334

Národní
kulturní
památky
38

278

5

1

2

4

1 096

10

2

1

3

637

2

-

4

8

589

7

3

2

6

381

5

2

5

10

311

3

-

5

10

1 042

6

1

5

2

Kulturní
památky

Památkové
rezervace

Památkové
zóny

Ochranná
pásma

9

24

43

Blansko
Brno-město
Brno-venkov
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo
Zdroj: Národní památkový ústav (2019)

Archeologické památky
Většina památek je nalezena při záchranném archeologickém průzkumu (ZAV). Záchranný
archeologický výzkum (dále jen výzkum) je odbornou archeologickou činností vyvolanou
ohrožením či narušením území s archeologickými nálezy. Výsledkem výzkumu je soubor
artefaktů (movitých nálezů) a nálezová zpráva (zpráva o výsledcích výzkumu dle dikce §21,
odst. 3 zákona č. 20/87Sb., o státní památkové péči, v platném znění), která detailně
dokumentuje a interpretuje archeologické situace nenávratně zničené stavební, těžební či
jinou činností. Z tohoto důvodu se výzkumem rozumějí veškeré etapy archeologické práce na
území s archeologickými nálezy až do stadia nálezové zprávy, tedy vlastní terénní práce
(odkryv), provedení úplné dokumentace odkrytých situací, geodetické zaměření plochy
výzkumu, evidence a ošetření movitých archeologických nálezů, další zpracování terénní
dokumentace podle obvyklého standardu (např. překreslení plánů, digitalizace), dokumentace
movitých nálezů včetně jejich případné konzervace, uložení movitých nálezů do vhodného
depozitáře, analýza odebraných vzorků (kromě artefaktů také např. zvířecích a lidských kostí,
zbytků rostlin, mineralogických materiálů atd.) a komplexní vyhodnocení výsledků výzkumu.
Nedílnou součástí výzkumu je i jeho přípravná fáze, tj. terénní průzkum území s
archeologickými nálezy podle potřeby (např. povrchový sběr, geofyzikální měření, letecké
snímkování), shromáždění informací o starších nálezech z odborných archivů a jejich
vyhodnocení.
Před vlastní záchranný výzkum je předřazena ještě přípravná fáze, která sestává z rešerše
(prováděné na základě žádosti investora o zjištění archeologického potenciálu naleziště, ZAV
nemusí následovat, pokud stavebník od svého úmyslu na základě rešerše ustoupí) a dohledu
při skrývce (skrývka je počáteční fází stavební činnosti a pro potřeby následného ZAV se
provádí tak, aby bylo možnost kvalifikovaně stanovit rozsah ZAV).
Známé archeologické památky a naleziště v Jihomoravském kraji jsou následující :
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Archeologické nálezy v Brně-Maloměřicích
Býčí skála
Dolní Věstonice (archeologické naleziště)
Francouzská (Brno)
Hradiště (Znojmo)
Jevišovice (hrad)
Konůvky
Královská hrobka u Mušova
Kůlna (jeskyně)
Malý Chlum
Mohylník Borotice
Mušov
Pekárna (jeskyně)
Pohansko (hradiště)
Pohřebiště ve Znojmě-Hradišti
Římská vojenská pevnost u Mušova
Slovanské hradiště Mikulčice
Staré Zámky
Stolová hora u Klentnice (archeologická lokalita)
Stránská skála
Těšetice-Kyjovice
Trojhrob z Dolních Věstonic
Žuráň

C.4.

Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území

Ochrana ovzduší
Jihomoravský kraj se řadí k regionům s relativně čistým ovzduším. Významná část emisí
pochází z malých a středních mobilních zdrojů znečištění (velké zdroje znečištění s výrazným
negativním vlivem na kvalitu ovzduší nejsou v kraji lokalizovány). Prioritním problémem
jsou zejména emise tuhých znečišťujících látek (TZL), velikostních frakcí PM 10 a PM2,5,
jejichž zdrojem je zejména automobilová doprava a malé zdroje (hl. lokální topeniště), vliv
má i přenos znečištění ovzduší ze sousedního průmyslového Pardubického kraje. Na produkci
emisí SO2 se vedle malých zdrojů významně podílejí velké zdroje. Významným trvalým
problémem jsou rovněž emise oxidů dusíku (NOx), které mají příčinu především v rostoucí
automobilové dopravě, která je zodpovědná za produkci velké části CO. Novým šetřeným
problémem jsou vyšší koncentrace benzo-a-pyrenu podél dopravních cest a ve větších
městech a také výskyt přízemního ozónu v místě zesílené dopravy (Brno – Vyškov, BrnoBřeclav, Brno – Mikulov, apod.). V posledních dvou letech došlo k poklesu znečištění
z dopravy, protože byla významně omezena osobní doprava v době pandemie Covid 19
v celém světě a to se projevilo snížením emisí z dopravy.
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V kraji přetrvává trend zvyšování intenzity osobní a nákladní automobilové dopravy, což
souvisí s opravami a nedostatečnou kapacitou dálnice D1 a D2. Hlavní tah z Vysočiny a
východních Čech na Brno však zaznamenal významné změny v intenzitách dopravy
v důsledku otevření nových úseků dálnice D11 – tím došlo k významnému zvýšení dopravy
na původním tahu mezi Svitavy, Černou Horou a Kuřimí.
Rovněž dálkový přenos znečištění ovzduší negativně ovlivňuje kvalitu ovzduší na velké části
Jihomoravského kraje, např. je ovzduší ovlivněno přenosem z Vídně. Podíl dálkového
přenosu se na imisní situaci liší podle vzdálenosti od zdroje a podle charakteru území a lze jej
i odhadnout podle povětrnostní situace.
Ochrana vod
Kapacita podzemních a povrchových zdrojů vody je zatím dostatečná a pokrývá potřeby
kraje. V blízkosti velkých sídel se Jihomoravský kraj nepotýká přímo se získáváním
dostatečně kapacitních zdrojů. Kraj má poměrně dobře rozvinutý systém veřejných vodovodů.
V podílu připojených obcí i obyvatel ze všech okresů kraje výrazně zaostává pouze ORP
Vranov n. D., Velká nad Veličkou, Tišnov a sever území ORP Znojmo.
Mezi hlavní zdroje pitné vody na území kraje patří soustava Březovských vodovodů (I. BV a
II. BV) a Vírského oblastního vodovodu. Pro Březovské vodovody jsou zdroje podzemní
vody u Březové nad Svitavou v Pardubickém kraji a je jimi zásobována Brněnská
metropolitní oblast. V roce 2018 se Březovské vodovody podílely na celkovém podílů 87,2 %
vyrobené pitné vody soustavy BVAK. Vírský oblastní vodovod odvádí povrchovou vodu
Vodního díla Vír pro soustavu BVAK a v roce 2018 byl zdrojnicí pro 12,7 % vyrobené pitné
vody v této soustavě. Kapacity soustavy jsou v současnosti dostačující pro obsluhovaný
region a mají značnou rezervu pro budoucí rozvoj území.
K nejvýznamnějšímu zdroji v oblasti okresu Brno-venkov patří zdroj jímacího území (dále
také „JÚ“) podzemní vody Moravské Bránice, jež je zdrojem pro skupinový vodovod
Ivančice – Rosice.
Napojení obyvatel na veřejné vodovody se tedy dá charakterizovat jako dobré, nicméně
existují lokální problémy s kvalitou a zajištěním zdrojů pitné vody pro období sucha a
problémy se zajištěním zdrojů pro případ katastrof a krizových situací (např. povodně) – např.
Vranov n. D. a i Tišnov.
Stejně jako v ostatních krajích ČR i v JM kraji v minulých letech probíhala a stále ještě
probíhá výstavba případně intenzifikace či rekonstrukce čistíren odpadních vod (ČOV). Na
druhou stranu jsou obce v JMK častěji napojeny na kanalizační síť a kraj je v této oblasti
v rámci ČR nadprůměrný (např. v Povodí Dyje). Dlouhodobě probíhá podpora kanalizace
obcí a zajištění čistoty vod i v chudých okrajích oblastí JM kraje (Svratecko, Znojemsko,
apod.). V rámci kraje je čištěno v ČOV cca 90 % odpadních vod. Kapacita ČOV
v současnosti mírně klesá, a tak dochází ke zhoršení ukazatelů kvality vod.
V souvislosti s neustále probíhající výstavbou ČOV a samozřejmě i s dalšími okolnostmi
(zpřísněním limitů pro vypouštěné vody z průmyslových podniků, zavedení poplatků a pokut
za znečišťování vod atd.) dochází ke zvyšování jakosti povrchových i podzemních vod a
vzhledem k menší průmyslové výrobě v rámci kraje mezi největší znečišťovatele vod patří
zejména domácnosti. Většina sledovaných toků se nachází ve III. třídě jakosti. Největší
problémy v oblasti znečištění se projevují u obecných fyzikálních a chemických ukazatelů
kvality vod (CHSK, kyselost, apod.).
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Z hlediska odtokových poměrů je rizikem silný odtok srážkových vod z území při probíhající
změně klimatu, kde voda po vysychání půdních horizontů nemá jak se při větších srážkách
vsakovat, a tak působí erozivně, zvyšují se odtoky z území. Silný odtok souvisí zejména s
odlesněním, nedostatečnou přirozenou retenční schopností horských oblastí, kde srážkové
úhrny převažují, nevhodnou úpravou drobných toků v minulosti a melioracemi. Z hlediska
povodňových rizik jsou významnými toky: Svratka, Dyje, Morava a některé menší toky
(povodí Černého moře).
Kvalitu podzemní i povrchové vody na území kraje i nadále ohrožují jednak intenzifikované
zemědělské práce a také staré ekologické zátěže, případně těžba.
Ochrana přírody
Jedním z problémů ochrany přírody a krajiny je možný střet lokalit s ochranným statutem
(maloplošná a velkoplošná zvláště chráněná území, chráněné organismy, stanoviště, přírodní
parky, ÚSES, atd.) s rozvojovými aktivitami vyplývajícími z koncepce a návazně s
konkrétními záměry. Je tedy nutné zajištění ochrany těchto území stejně jako lokalit
zařazených do soustavy NATURA 2000 a současně uchování krajinného rázu v souvislosti
s trendem rozšiřování zástavby do volné krajiny, výstavbou dopravní infrastruktury, aj.
Dalším problémem v oblasti ochrany přírody je obvyklá vysoká atraktivita chráněných
a přírodně hodnotných území pro cestovní ruch, pro turistické a sportovní aktivity, a tedy
vysoká až někdy neúnosná návštěvnost v takových územích (např. Moravský kras, Pálava
nebo Lednicko-Valtický areál UNESCO. apod.).
Různorodost JM kraje je dána zejména jeho umístěním na rozhraní několika geografických a
geologických celků, tak máme v rámci kraje k dispozici moldanubikum na Vysočině se
specifickými lesními porosty, dvě významná teplomilná vápencová území dokonce
s jeskynními unikátními systémy a pak také nivy a říční krajiny, jako např. Podyjí nebo
Soutok Moravy a Dyje, parková krajina Lednicko-Valtického areálu a dalším unikátem jsou
rovněž Bílé Karpaty se zachovalou květenou.
Na tyto struktury je navázána síť velkoplošných chráněných území NP Podyjí, CHKO Pálava,
CHKO Moravský kras a CHKO Bílé Karpaty, Biosférická rezervace Soutok a další. SR JMK
2021+ se dotkne i maloplošných zvláště chráněných území, ovšem jen okrajově a v rámci
zejména již funkčních velkoplošných ZCHÚ doplněných nově vyhlašovanými národními
geoparky a přírodními parky z hlediska charakteru krajinného rázu.
Bylo konstatováno, že v rámci kraje dochází k rozvoji druhové diverzity, pod vlivem
rostlinných i živočišných invazí a bylo by vhodné revidovat prioritní druhy živočichů a rostlin
v seznamech zvláště ohrožených živočichů dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., v aktuálním
znění. Řada zvláště chráněných druhů ze seznamu ochrany přírody z hlediska výskytu již
neodpovídá původním údajům o kritickém ohrožení na území ČR, ale pod vlivem oteplení se
nově a často invazivně šíří směrem k severu (např. kudlanka nábožná, kobylka sága, pavouci,
některé druhy netopýrů, kočka divoká, šakal, rys, apod.).
Invazivní druhy rostlin nejsou v rámci kraje zvláště řešeny (zřejmě jejich rozšíření nedocílilo
mimo CHKO kritických rozměrů, ale aktuálně dochází v teplejších oblastech JMK k invazím
zejména pajasanu žláznatého (Podyjí, Soutok), křídlatky a několika dalších rostlinných druhů.
Další problémy kraje s úbytkem kvalitní krajiny a nedostatečnou péčí o ni dále nebyly řešeny,
byť je krajina v podhůří Bílých Karpat a Pálavy postižena půdní erozí.
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Soustava Natura 2000
Fenoménem území jsou velmi cenné plochy NATURA 2000, a to jak z hlediska květeny, tak
z hlediska teplomilné fauny. Tyto plochy i další lokality by mohly případně být realizací
koncepce SRJMK 2021+ (zejména některých opatření) negativně dotčeny, narušeny či
poškozeny včetně druhů rostlin a živočichů se v nich vyskytujících. Proto si předkladatel
koncepce vyžádal od příslušných orgánů ochrany přírody stanoviska dle § 45i zák. č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
K možnému dotčení zejména evropsky významných lokalit obdrželi zpracovatelé SEA
celkem pět stanovisek dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, od
příslušných orgánů ochrany přírody, (a jedno upřesnění a opravu předchozího stanoviska), a
to:
1. Krajského úřadu JM kraje (ze dne 29.4.2020 pod č.j. JMK 60737/2020),
2. Správy NP Podyjí (ze dne 16.4.2020, č.j. NPP 0528/2020)
3. AOPK ČR, Regionální pracoviště Jižní Morava, Správa CHKO Pálava (ze dne
30.4.2020, č.j. 01123/JM/20)
4. AOPK ČR, RP Jižní Morava, Správa CHKO Pálava – a to opravu předchozího
stanoviska z 30.4.2020 (ze dne 9.6.2020, č.j. 01424/JM/20) a dále odpověď na žádost
o upřesnění tohoto stanoviska (ze dne 17.6.2020, č.j. 01425/JM/20)
5. AOPK ČR, RP Jižní Morava, Správa CHKO Pálava (ze dne 7.7.2021, č.j.
01558/JM/21)
6. AOPK ČR, Regionální pracoviště Jižní Morava (ze dne 30.8.2021, č.j. 02010/JM/21).
Uvedená stanoviska jsou zařazena v příloze č. 1 k oznámení SEA.
Příslušné orgány ochrany přírody na území Jihomoravského kraje, na němž se vyskytuje řada
zvláště chráněných území i evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (lokality Natura
2000) a jež je celé dotčeno předkládanou koncepcí SRJMK 2021+ , a od nichž bylo vyžádáno
uvedené stanovisko, jsou následující:


Správa NP Podyjí – vydala stanovisko, že záměr koncepce SR JMK 2021+ nemůže
mít významný vliv na Ptačí oblast Podyjí a evropsky významné lokality v kompetenci
Správy NP Podyjí.



AOPK, Regionální pracoviště Brno – vydalo stanovisko za celé území
Jihomoravského kraje za obě regionální pracoviště. Ve stanovisku vyloučilo
významný negativní vliv koncepce na EVL a PO, koncepce nemůže mít
významný vliv.



Správa CHKO Moravský kras – za tuto Správu vydalo souhrnné stanovisko RP Brno



Správa CHKO Bílé Karpaty – za tuto Správu vydalo souhrnné stanovisko RP Brno



Správa CHKO Pálava – nejprve vydala svoje vlastní stanovisko (negativní), po
přepracování koncepce a zohlednění připomínek AOPK i za tuto Správu vydalo
souhrnné stanovisko RP Brno



Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí – vydal stanovisko, že
hodnocená koncepce nemůže mít významný vliv na žádnou Evropsky významnou
lokalitu nebo ptačí oblast, nacházející se v působnosti KÚ Jihomoravského kraje.
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Podrobněji k uvedeným stanoviskům:
Ve stanovisku KÚ JMK je konstatováno, že kvalita území Natura 2000 a ochrany přírody
podle dikce SR JMK 2021+ nebude zřejmě hlouběji dotčena, a tak úřad nepožaduje další
šetření ve věci dotčení lokalit NATURA 2000 v JMK, protože ochranu ploch evropské
ochrany přírody, která bude Strategií dotčena, nepovažuje ve vztahu k rozvoji kraje za
významnou, tedy lze vyloučit negativní vliv na plochy NATURA 2000 ve volné krajině
Jihomoravského kraje. Krajský úřad konstatuje, že přínosy SR JMK 2021+ prakticky
převyšují primární i sekundární dotčení/ohrožení ploch Natura 2000 i jejich předmětů
ochrany.
Správa NP Podyjí ve svém stanovisku konstatuje, že záměr SRJMK 2021+ nemůže mít
významný vliv na PO Podyjí a EVL v kompetenci Správy NP Podyjí. Jedná se o koncepční a
strategický dokument, kde není jasně formulován žádný konkrétní záměr ani projekt, který by
sám nebo ve spojení s jinými mohl mít významný vliv na PO nebo EVL v kompetenci Správy
NP. Všechny jednotlivé navazující konkrétní záměry, projekty nebo činnosti realizované dle
SRJMK 2021+ bude nezbytné posoudit samostatně dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb.
Další stanovisko vydala za AOPK a orgány ochrany přírody ve zvláště chráněných území
JMK jako pověřený úřad Správa CHKO Pálava v Mikulově (dne 30.4.2020, č.j.
01123/JM/20) , v němž konstatovala, že koncepce SRJMK 2021+ může mít samostatně nebo
ve spojení s jinými záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost EVL a PO.
Toto stanovisko S CHKO Podyjí doplnila upřesněním (dne 17.6. pod č.j. 01425/JM/20) a
opravou a doplňujícím usnesením (dne 9.6.2020, č.j. 01424) původního stanoviska a
specifikuje v něm, že některá území soustavy NATURA 2000, která má AOPK v péči, jsou
významně dotčena některými tematickými opatřeními, kde jde o dotčení vodních ploch
v povodí Dyje, a to zejména v dotčení kvality Lednických rybníků jako ptačí oblasti i
jednotlivých EVL. Další opatření v koncepci směřují k zintenzivnění turistiky, kdy dojde
k dovybavení a zpevnění turistických a cyklistických tras, které jsou v okolí Pálavy a
Lednických rybníků a dalších EVL. Podle AOPK dojde k posílení potenciálu turismu zejména
v oblastech turisticky méně navštěvovaných, a tak nelze vyloučit silný negativní vliv na
některé významné Evropské lokality v území JMK (Lednické rybníky, apod.). Posílením
turismu v málo navštěvovaných lokalitách může dojít až k rozvoji masivního nárůstu turismu
v Bílých Karpatech, na Tišnovsku a jinde, kde může podle názoru AOPK být dokonce
ohrožena integrita lokalit evropské ochrany přírody. AOPK rozporuje také vyzdvižení
stávajících nejen turistických kvalit v kraji, protože to podle ní povede k další zátěži již tak
silně zatíženého území. Z tohoto důvodu AOPK konstatuje, že SRJMK 2021+ může mít
samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na předmět ochrany nebo
celistvost EVL a PO, a proto nemůže vyloučit významný vliv SRJMK 20221+ na EVL a PO.
Předkladatel koncepce pak částečně přepracoval a upravil koncepci a předložil ji na jaře 2021
znovu AOPK, Správě CHKO Pálava, k vydání nového stanoviska dle § 45i zák. č. 114/1992
Sb. Správa CHKO Pálava vydala nové stanovisko (ze dne 7.7.2021, č.j. 01558/JM/21). V něm
konstatovala, že koncepce SRJMK 2021+ může mít samostatně nebo ve spojení s jinými
záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost EVL a PO a že významné vlivy
nelze vyloučit. Největší potenciální vliv vidí AOPK v prioritní ose 6 (Cestovní ruch a kultura,
….), zejména v podpoře vodních cest regionálního významu, které dosud nejsou vodní
dopravou dotčeny (např. rybníky v PO Lednické rybníky, Bzenecká Doubrava-Strážnické
Pomoraví, PO Pálava aj.), zajištění dostatečné kapacity doprovodné infrastruktury cestovního
ruchu, zviditelňování JMK v oblasti cestovního ruchu, který zvýší návštěvnost i v dosud málo
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dotčených lokalitách apod. Realizací těchto i i případně dalších opatření by mohly být
negativně dotčeny zejména EVL a ptačí oblasti (PO), např. Bílé Karpaty, Miroslavské kopce,
Krumlovsko-rokytenské slepence, Pouzdřanská step, Hodonínská Doubrava a další.
Předkladatel koncepce – Jihomoravský kraj – poté opět přepracoval koncepci a zejména
návrhy inkriminovaných opatření a upravil je ve smyslu důvodů připomínek ze stanoviska.
Pak vyvolal jednání s AOPK o upravené koncepci a požádal o vydání nového stanoviska
k upravené koncepci. Hlavními změnami v opatřeních v koncepci je podpora udržitelného
cestovního ruchu (a s tím související konsekvence), který bude mít pozitivní ekonomické,
sociální a environmentální dopady na sledovaná území, ale bude respektovat jeho přírodní,
kulturní nebo historickou hodnotu, což znamená např.:
- zvýšit povědomí o méně navštěvovaných lokalitách kraje, a tím snížit koncentraci
návštěvníků v těch turistických cílech, kde je návštěvnost na hraně udržitelnosti a přináší
negativní dopady,
- zvýšit návštěvnost mimo hlavní turistickou sezónu
- pokud budou opatření realizována v EVL nebo PO či v jejich blízkosti, budou předem
konzultována s AOPK
- dobudování a údržba bezpečné sítě stezek a tras pro turisty včetně doplňkové infrastruktury,
zejména pro aktivity s návazností na agroturistiku
- zajištění dostupnosti turistických cílů udržitelnými formami dopravy
a pod.
Po dohadovacím jednání v červenci 2021 vedení AOPK, RP Jižní Morava, přijalo
pozměněnou Strategii rozvoje JMK, která již nebyla ve střetu se zájmy ochrany přírody a
krajiny v oblasti ochrany soustavy Natura 2000.
Vzhledem k tomu, že v Jihomoravském kraji působí dvě regionální pracoviště AOPK, došlo
k dohodě, že požadované stanovisko vydá za celé území kraje Regionální pracoviště Jižní
Morava. Nové stanovisko dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb. za AOPK vydalo Regionální
pracoviště Jižní Morava se sídlem v Brně (dne 30.8.2021 pod č.j. 02010/JM/21) – poukazuje
na sladění zájmů Strategie rozvoje JM kraje a ochrany soustavy Natura 2000 a specifikuje
v něm, že v současném změněném textu Strategie rozvoje JMK lze vyloučit negativní vliv
Strategie na Evropskou soustavu ochrany přírody Natura 2000, že lze vyloučit, že SRJMK
2021+ může mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti.
AOPK mohla po nápravě stavu Strategie a jejích prioritních os a tematických opatření
vyloučit dotčení území a předmětů ochrany v zatížených lokalitách NATURA 2000, a tak
vydala pozitivní stanovisko k SR JMK 2021+.
Ochrana půdy a horninového prostředí
Ochrana půdy a horninového prostředí souvisí na území JM kraje se zásobami nevyhrazených
nerostů (písek, štěrkopísek), jejichž těžba probíhá většinou v nivách povrchovým způsobem, a
výrazně tak zasahuje výše uvedené složky životního prostředí i krajinný ráz.
Mezi horniny v území intenzivně dobývané jsou v JMK také vápence, která se dotěžují i na
okrajích dotčených území významných CHKO, a to jsou Pálava a pak Moravský kras.
Ložiska i přes masivní rekultivace poznamenávají těžbou krajinu a jejich rozvoj vede
k devastaci biologicky zajímavých území a k posílení dopravy.
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V rámci horninového bohatství se stále uvažuje o využití jednak zbývajících ropných a
plynových polí Moravských naftových dolů a také o zpětném využití kaveren po těžbě jako
zásobníků paliv (plynu), v současnosti není toto využití plně v zájmu rozvoje JMK.
Půdy jsou zejména ve vyšších oblastech postiženy depozicí znečišťujících látek z ovzduší,
které způsobují jak jejich přímé znečištění, tak (druhotně) jejich sníženou úživnost zvláště pro
stromy, jejichž absence způsobuje sníženou retenční schopnost ekosystémů a jejímž
následkem je zvýšená půdní eroze. Dále v podhůří vybraných území dochází trvale k masivní
erozi půdy, a to jak vodní, tak eolické (Pálava, Bílé Karpaty). Devastaci půd způsobuje
intenzivní plošné zemědělství.
Staré ekologické zátěže jsou díky svým specifikům samostatným tématem v oblasti rizik pro
životní prostředí. Představují bezprostřední nebezpečí pro půdu, horninové prostředí
a podzemní (případně i povrchové) vody. Vybrané oblasti bývalé těžby a výroby jsou
Tišnovsko, Rosicko-Oslavansko, okolí Brna (Adamov, Blansko) a další.
S ochranou půdy souvisí rovněž dostatečně prosazovaná ochrana ZPF při územním plánování
a při schvalování jednotlivých záměrů dle zákona č. 100/2001 Sb., vyžadující zábor půdy. Ve
většině případů je nutné prosazovat využívání stávajících zastavěných území brownfields a
zemědělských areálů, zvláště s ohledem na možnou revitalizaci brownfields (okolí Brna).
Suburbanizace území rovněž intenzivně probíhá spolu s posilováním infrastruktury.
Zemědělství a lesní hospodářství
Zemědělská půda má na rozloze kraje podíl 59 %, což je mírně nadprůměrný stav v rámci ČR
(429 286 ha). V severovýchodní a jihovýchodní podhorské partii a podhůří jsou zemědělské
půdy s podprůměrnou produkcí, naopak střed, jih území a jihozápad (část okresů Znojmo,
Brno-venkov, Břeclav a Hodonín) se vyznačují nadprůměrnou až výrazně nadprůměrnou
zemědělskou produkcí půd. Zemědělské půdy s nejvyšší třídou ochrany se nacházejí většinou
v nižších polohách niv a říčních toků (Dyje, Morava) a zaujímají celkem cca 50 % území
JMK.
Na území kraje dochází k setrvalému, nicméně velmi pozvolnému, úbytku zemědělské půdy
(ve prospěch staveb) a také ke snižování procenta jejího zornění. Mírný pokles výměry
zemědělské půdy je přirozený a odpovídá záborům. Výraznějším trendem je úbytek orné půdy
a nárůst luk a pastvin především v marginálních oblastech (Bílé Karpaty, Moravský kras,
Tišnovsko) související s nárůstem extenzivního způsobu hospodaření.
Potenciální problém představují dlouhodobě ladem ležící zemědělské pozemky, které se
mohou stát zdroji invazních rostlinných druhů (viz ochrana přírody a krajiny). Podíl
ekologického zemědělství je v JM kraji nízký – na úrovni cca 3,6 % plochy, což kraj řadí na
zadní místo v rámci ČR.
Pro zemědělství jsou druhotným problémem velkoplošné zemědělské činnosti a větrná i vodní
eroze, splachy půd spolu s nadměrným používáním průmyslových hnojiv, herbicidů a
pesticidů, které způsobují znečištění vod a snižování kvality půdy. Další hrozbou je
nedostatek půdní vlhkosti.
Produkční potenciál lesních půd je prakticky opačný než v zemědělství (na horách a v
podhůří vysoký, vyjma extrémních poloh), severní část území, ale i NP Podyjí jsou postiženy
chřadnutím lesů, které se projevuje postupně zejména prosycháním jehličnanů. K výraznému
poškození lesů dochází především v pahorkatinách vlivem sucha, imisní zátěže a vlivem
nevhodné druhové a věkové skladby lesních ekosystémů a také nevhodným plošným
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technickým způsobem hospodaření v těchto ekosystémech. Nejvíce postižené lesy jsou
v okolí Černé Hory a také v okolí Náměště n.O. a v okolí Bučovic.
Převážná část lesů JM kraje je státních (76%, což není v ČR obvyklé) a z výměry kraje tvoří
lesy 27,1 %, z toho ještě lze konstatovat, že většina lesů (3/4) je hospodářských (77,3 %),
ostatní lesy jsou většinou ochranné, které mají mimoprodukční funkce, jako např. lesy
v CHKO a NP. Nejvyšší podíl lesů v území má CHKO Moravský kras.
Vzhledem k postupující kůrovcové kalamitě se zvětšují plochy holin a přibývá
nahodilých těžeb, v současnosti se zvýšila plocha holin v JMK od předchozího období o
cca 1000 ha na 4986 ha plochy lesů. Těžby dřeva tak nadále rostou zejména v nižších
polohách (viz obrázek č. 19 dále).
Obr. č. 19

Nakládání s odpady
Celková produkce odpadů v JM kraji při přepočtu na 1 obyvatele zůstává i nadále jedna
z nejvyšších v ČR, JM kraj je v produkci odpadů na 2. místě v ČR, produkce komunálního
odpadu byla cca 2760 kg.obyvatel-1.rok-1. Jako významní původci odpadů na území
Jihomoravského kraje působí podniky zemědělské, zpracovatelské a lehkého průmyslu
z oblasti stavebnictví.
V oblasti nakládání s odpady zůstává nadále problémem vysoký podíl skládkování
komunálního a průmyslového odpadu, přičemž poměrně významný je deficit technického
zařízení v oblasti separace komunálního odpadu, nakládání s objemnými odpady, se
směsnými komunálními odpady. Zařízení pro demontáž a zpracování elektrošrotu je nyní pro
oblast JV části ČR v provozu spuštěno v Jihlavě a je tedy dostupné pro JM kraj. Podíl
komunálního odpadu na obyvatele v kraji vytrvale roste.
Podíl odpadu z domácností je převýšen odpady z průmyslu a výroby, ze způsobů odstraňování
odpadů v kraji (převažující skládkování a fyzikálně chemické úpravy) nadále převyšuje podíl
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využívaného odpadu (recyklace). V oblasti třídění odpadů se, podobně jako v ostatních
krajích, nejvíce třídí papír, plasty, kovy a sklo.
Ochrana veřejného zdraví
Na území Jihomoravského kraje je veřejné zdraví dostatečně saturováno kapacitou nemocnic
a zdravotnických středisek, v některých částech regionu je však zdravotnická péče méně
dostupná (je patrné na probíhající infekci a epidemii COVID). Zdraví obyvatel je kromě
epidemií nakažlivých nemocí negativně ovlivňováno především vlivy dopravy (zvýšené
znečišťování ovzduší a nadměrný hluk), spalovacích zdrojů, a potenciálně také starými
ekologickými zátěžemi.
V rámci JM kraje a zvyšování teplot pod vlivem změny klimatu dochází k rozšiřování oblastí
výskytu exotických chorob (např. Valtická horečka), které se objevují s výskytem nových
druhů hmyzu a některých druhů savců. Přenašečem nemocí je u horečky infikovaný komár
Lednických rybníků, jinde pak se šíří nemoci prostřednictví klíšťat a nebo nakažených
menších savců.

D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ
Vzhledem k současnému návrhu koncepce SR JMK 2021+ pro období 2021-2030, kdy jsou
stanoveny pouze prioritní osy, jejich vize, specifické cíle a tematická opatření a kdy nejsou
prozatím stanoveny konkrétní aktivity či záměry ani jejich umístění v konkrétním území nebo
lokalitě, lze možné vlivy koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví pouze odhadovat ze
stávajícího dokumentu.
Stanovené oblasti a tematická opatření ve stanovených prioritních osách rozvoje budou
naplňovány konkrétními aktivitami realizovanými v podobě jednotlivých záměrů, u kterých
lze předpokládat potenciální pozitivní i negativní dopady na řešené území. Vzhledem
k rozsahu strategického dokumentu pro celý kraj se předpokládá, že realizace záměrů mohou
pravděpodobně zasáhnout více oblastí v kraji najednou a případně mohou druhotně ovlivnit i
území mimo Jihomoravský kraj v rámci společných projektů s okolními regiony.
Zpracovaná koncepce bude povinně posuzována z hlediska svých vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví podle zák. č. 100/2001 Sb. (jedná se o rozvojovou koncepci pro území celého
Jihomoravského kraje) a bude zpracováno její podrobné vyhodnocení (v rozsahu podle
přílohy č. 9 k tomuto zákonu). Předpokládáme, že v tomto vyhodnocení již bude možno
posoudit potenciální vlivy již konkretizovaných a podrobněji popsaných opatření a následně
formulovaných aktivit na jednotlivé složky životního prostředí a odhadnout míru jejich
rozsahu, významnosti a závažnosti a stanovit případná zmírňující opatření nebo případně
upravit a optimalizovat konečnou verzi koncepce SR JMK 2021+ tak, aby došlo k eliminaci
nebo k minimalizaci předpokládaných negativních vlivů.
V následné etapě realizace koncepce budou konkrétní aktivity a projekty, u nichž budou
předpokládány vlivy na složky životního prostředí a veřejné zdraví, pak podrobně posouzeny
jako záměry v procesu EIA podle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Všechna opatření, záměry, projekty a aktivity v koncepci je nutné navrhovat s ohledem na
možné negativní ovlivnění přírodního prostředí a ekosystémů a dalších složek životního
83

Ing. Zuzana Toniková

Oznámení koncepce „Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+“

prostředí a na jejich vyloučení nebo minimalizaci. Zvýšenou pozornost při navrhování aktivit
a konkrétních projektů je třeba věnovat zvláště chráněným oblastem přírody, lokalitám
NATURA 2000, prvkům ÚSES, významným krajinným prvkům a jiným předmětům ochrany,
které nesmějí být v žádném případě rozvojovou strategií kraje ohroženy.
Při konkretizaci opatření a projektů v koncepci SR JMK 2021+ v rámci Akčního plánu je
nutné zohledňovat také potenciální vlivy na lidské zdraví, především je nutné se věnovat
problematice hlukové zátěže a znečištění ovzduší, což se týká zejména měst a oblastí
s intenzivní dopravou. Pozitivním rysem koncepce SRJMK 2021+ je např. deklarovaná
podpora specifických ekologických druhů veřejné dopravy a budování a zkvalitňování
dopravní obslužnosti formou udržitelné dopravy, šetrné k životnímu prostředí, i zohlednění
principů udržitelného rozvoje v rámci rozvoje stanovených prioritních os.
Vlivy koncepce na jednotlivé složky životního prostředí a na veřejné zdraví lze předpokládat
pouze u těch opatření a následných konkrétních projektů a záměrů, které budou mít konkrétní
průmět do území (stanovení konkrétních lokalit jejich umístění) a které budou převážně
investičního a stavebního charakteru – např. nová výstavba budov nebo rekonstrukce
stávajících, výstavba liniových staveb a staveb dopravní a technické infrastruktury (silnice,
dálnice, letiště, železnice, parkoviště apod.), budování areálů pro sport a volný čas, případně
pro kulturu a sociální a zdravotní služby, úpravy v krajině v rámci zemědělství a rozvoje
venkova, objekty pro cestovní ruch a občanskou vybavenost apod.
Tematická opatření a projekty tohoto typu jsou soustředěny pouze v několika specifických
cílech a opatřeních, např. : dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, vzdělávání a
sport, zdravotní a sociální služby, zemědělství, občanská vybavenost, kultura, cestovní ruch.
U těchto opatření lze předpokládat např. vlivy na ovzduší a klima, na vody, na půdy a
horninové prostředí, na hlukovou zátěž, na přírodu a biodiverzitu, na krajinný ráz, a to z větší
části nepříznivé vlivy, ale v některých směrech i pozitivní vlivy. Bude záležet na konkrétním
umístění, způsobu realizace a provozu apod. Pro realizaci takových projektů a záměrů bude
v průběhu jejich další přípravy navržena řada účinných zmírňujících opatření.
Předložená koncepce však v převážné většině obsahuje opatření a aktivity zejména
neinvestičního charakteru, bez územního průmětu, které nebudou mít žádné negativní vlivy
na životní prostředí a veřejné zdraví, případně budou mít pozitivní vlivy. Jedná se zejména o
opatření a aktivity typu různé podpory – informační, organizační, finanční, vzdělávací,
metodická apod., dále např. výměna informací a informační systémy, poradenství, podpůrné
programy, propagace, zvyšování kvalifikace a konkurenceschopnosti, strategické plánování,
podpora moderních technologií, vytváření lepších podmínek, podpora kulturních a
komunitních aktivit atd., atd.
Některé navržené specifické cíle a tematická opatření budou mít naopak významné pozitivní
vlivy na životní prostředí (na zlepšení ovzduší, na klima, surovinové zdroje, přírodu a
biodiverzitu, na půdu, na snížení hlukové hladiny a veřejné zdraví – např. opatření pro
udržitelnou a ekologickou dopravu, snížení uhlíkové stopy, pozemkové úpravy pro stabilizaci
krajiny, protipovodňová a protierozní opatření, používání obnovitelných zdrojů energie,
snižování energetické náročnosti, šetrné způsoby vytápění, ochrana před hlukem, odvedení
intenzívní dopravy od obytných území, odpadové vzdělávání obyvatel, podpora nových
šetrných a ekologických technologií, ekologické postupy v zemědělství a řada dalších. Celá
koncepce je primárně navržena na zlepšení stavu životního prostředí a zlepšení zdraví a
kvality života obyvatel.
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Z výše uvedených důvodů se proto nepředpokládají významné negativní vlivy koncepce
SR JMK 2021+ na životní prostředí a veřejné zdraví v dotčeném území, t.j. na území
Jihomoravského kraje, ani na území sousedních krajů.

E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
E.1.

Výčet možných vlivů koncepce přesahující hranice České republiky

S ohledem na obecné zaměření předkládaného strategického dokumentu se předpokládají
v budoucnu konkrétní záměry z něho vycházející. U některých z nich pravděpodobně nelze
předem přímo vyloučit vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel mimo hranice České
republiky vzhledem k tomu, že Jihomoravský kraj se svým územím dotýká státních hranic se
Slovenskou republikou a s Rakouskem. Jednotlivé navazující projekty budou jako záměry
předmětem individuálního posuzování podle zákona č. 100/2001, ve znění pozdějších
předpisů, kde budou případné vlivy, přesahující státní hranice, podrobně vyhodnoceny.
Rakousko na regionální/zemské úrovni dikci Strategie rozvoje JMK předběžně podporuje.
E.2.

Mapová dokumentace a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení koncepce

Samostatné mapové přílohy nejsou součástí oznámení SEA, drobné mapky a obrázky
k uváděné problematice, ilustrující některé skutečnosti v oznámení (zejména v části o
stávajícím stavu území), jsou zařazeny přímo v textu v příslušné kapitole.

E.3.

Další podstatné informace předkladatele o možných vlivech na životní prostředí
a veřejné zdraví

Podstatné informace o koncepci SRJMK 2021+ a o jejích potenciálních vlivech na životní
prostředí a veřejné zdraví, které jsou v současné době známy nebo předpokládány, jsou
uvedeny v předcházejících kapitolách textu oznámení koncepce.

E.4.

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle §45i zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

Příslušné orgány ochrany přírody na území Jihomoravského kraje, na němž se vyskytuje řada
zvláště chráněných území i evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (lokality Natura
2000) a jež je celé dotčeno předkládanou koncepcí SRJMK 2021+ , a od nichž bylo vyžádáno
uvedené stanovisko, jsou následující:


Správa NP Podyjí – vydala stanovisko, že záměr koncepce SR JMK 2021+ nemůže
mít významný vliv na Ptačí oblast Podyjí a evropsky významné lokality v kompetenci
Správy NP Podyjí.



RP Brno – vydalo stanovisko za celé území Jihomoravského kraje za obě regionální
pracoviště. Ve stanovisku vyloučila významný negativní vliv koncepce na EVL a
PO, koncepce nemůže mít významný vliv.



Správa CHKO Moravský kras – za tuto Správu vydalo souhrnné stanovisko RP Brno
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Správa CHKO Bílé Karpaty – za tuto Správu vydalo souhrnné stanovisko RP Brno



Správa CHKO Pálava - za tuto Správu vydalo souhrnné stanovisko RP Brno



Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí – vydal stanovisko, že
hodnocená koncepce nemůže mít významný vliv na žádnou Evropsky významnou
lokalitu nebo ptačí oblast, nacházející se v působnosti KÚ Jihomoravského kraje.

Jednotlivá stanoviska příslušných orgánů ochrany přírody na území Jihomoravského kraje
jsou zařazena v příloze č. 1. k oznámení SEA.
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Datum zpracování oznámení koncepce
Září 2021

Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osob, které se podílely na
zpracování oznámení koncepce
Ing. Zuzana Toniková, autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.,
Průchova 3268, 272 01 Kladno
tel.: 604 530 664,
E-mail: zuzana.tonikova@seznam.cz
Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D., autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.
Ostromečská 14, 130 00 Praha 3
tel.: 602 268 908
e-mail: ahaswer@seznam.cz

Podpis oprávněného zástupce předkladatele

……………………………………..…………….
Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje
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Seznam příloh

Příloha č. 1 – Stanoviska dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů:

1. Krajský úřad JM kraje, odbor ŽP (ze dne 29.4.2020 pod č.j. JMK 60737/2020),
2. Správa NP Podyjí (ze dne 16.4.2020, č.j. NPP 0528/2020)
3. AOPK ČR, Regionální pracoviště Jižní Morava, Správa CHKO Pálava (ze dne
30.4.2020, č.j. 01123/JM/20)
4. AOPK ČR, RP Jižní Morava, Správa CHKO Pálava – oprava předchozího stanoviska
z 30.4.2020 (ze dne 9.6.2020, č.j. 01424/JM/20) a odpověď na žádost o upřesnění
tohoto stanoviska (ze dne 17.6.2020, č.j. 01425/JM/20)
5. AOPK ČR, RP Jižní Morava, Správa CHKO Pálava (ze dne 7.7.2021, č.j.
01558/JM/21)
6. AOPK ČR, Regionální pracoviště Jižní Morava (ze dne 30.8.2021, č.j. 02010/JM/21).
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