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Zkratky a vysvětlivky:  
 
AOPK ČR  Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 
ČOV   čistírna odpadních vod 
CR   cestovní ruch 
ČR   Česká republika 
EIA   posuzování vlivů záměru na životní prostředí 
ES   Evropská společenství 
EVL   evropsky významná lokalita (Natura 2000) 
EVVO   environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
CHKO   chráněná krajinná oblast 
IČ   identifikační číslo 
Koncepce v tomto textu vždy koncepce ve smyslu 10a) zákona č. 100/2001 Sb., 

v platném znění 
KÚ JMK  Krajský úřad Jihomoravského kraje 
LV   limitní hodnota 
LV+MT  limitní hodnota + mez tolerance 
JMK   Jihomoravský kraj 
MŽP   Ministerstvo životního prostředí 
NATURA 2000 soustava chráněných území Natura 2000, tvořena evropsky 

významnými lokalitami (EVL) a ptačími oblastmi (PO) 
NNO nestátní neziskové organizace 
NOX   oxidy dusíku 
OZKO   oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší  
PAU   polyaromatické uhlovodíky 
PCB   polychlorované bifenyly 
PM10   suspendované částice frakce PM10 (prašný aerosol) 
REZZO  registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší 
ROP   Regionální operační program 
SEA   posuzování vlivů koncepce na životní prostředí 
SES   Strategická expertní skupina pro zpracování Strategie 
SRK   Strategie rozvoje kraje 
SR JMK  Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 
SUR   Strategie udržitelného rozvoje ČR 
TES   Tématické expertní skupiny pro zpracování Strategie 
TZL   tuhé znečišťující látky 
ÚPN VÚC  územní plán velkého územního celku 
ÚSES    územní systém ekologické stability 
VKP    významný krajinný prvek 
ZCHÚ    zvláště chráněná území 
ZPF   zemědělský půdní fond 
ŽP   životní prostředí 
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ÚVOD 
 
Předložené oznámení návrhu koncepce „Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje 
Jihomoravského kraje 2020“ (dále také oznámení koncepce) je zpracováno na základě 
§ 10c) zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. Oznámení koncepce vychází z obsahu přílohy číslo 7 citovaného 
zákona. Procedura posouzení vlivů na životní prostředí pro uvedenou koncepci probíhá 
v souladu s § 21, písm. d) zákona v působnosti Ministerstva životního prostředí ČR 
(dotčené území zahrnuje celý kraj, tři chráněné krajinné oblasti a jeden národní park). 
 
Ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vyplývá dále 
povinnost posoudit, zda provádění koncepce může významně ovlivnit evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti zařazené do soustavy Natura 2000 a pokud ano, do jaké míry 
a jaká opatření je nutno přijmout. 
 
Na základě požadavku předkladatele byla k návrhu koncepce vydána stanoviska orgánů 
ochrany přírody – KÚ Jihomoravského kraje, Správy Národního parku Podyjí a AOPK – 
správ CHKO Bílé Karpaty, Moravský kras a Pálava. Z uvedených stanovisek plyne, že 
nelze vyloučit významný vliv koncepce na lokality soustavy Natura 2000 (viz příloha č. 1) 
a bude tedy muset být zpracováno posouzení vlivu koncepce na EVL a ptačí oblasti dle 
§ 45i výše uvedeného zákona i dokument Vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí 
dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. 
 
Základním materiálem pro zpracování oznámení koncepce je především rozpracovaná verze 
dokumentu „Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020“ 
(dále v tomto textu také Strategie) a další koncepční podklady a informace, předané 
zpracovatelům oznámení předkladatelem a zpracovatelem koncepce, dále konzultace 
s orgány veřejné správy, literární a mapové podklady a zkušenosti zpracovatelů při 
zpracování jiných oznámení SEA i koncepčních materiálů. Hlavní použité materiály jsou 
uvedeny v závěru oznámení v kapitole 4. „Seznam použitých podkladů“. 
 
V souvislosti s předkládaným oznámením je nezbytné upozornit na skutečnost, že termín 
dokončení návrhu koncepce je 31.1.2012, a proto je aktuální stav dokumentu Strategie 
v částečné rozpracovanosti. Jeho použití pro oznámení koncepce je však zcela v souladu 
s principy posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí i požadavky na stav zpracování 
koncepce v této fázi posuzování. Finální návrh koncepce bude posouzen ve fázi 
Vyhodnocení.  
 
Ke zpracování kapitoly části „C“ oznámení byly využity existující podklady v souladu 
s § 10b, odst. 3, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění.  
 
Soulad uvedené koncepce s povinnostmi, vyplývajícími ze zákonných ustanovení, byl 
konfrontován s platnou právní úpravou. Existují-li další závažné skutečnosti, které by na 
posuzování koncepce mohly mít zásadní vliv, nebyly zpracovateli oznámení koncepce 
v době jeho zpracování známy. 
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ČÁST A: ÚDAJE O PŘEDKLADATELI 

A.1. Název organizace 
 
Jihomoravský kraj 
 
A.2. Identifikační číslo (IČ) 
 
IČ: 70888337 
 
A.3. Sídlo (bydliště) 
 
Jihomoravský kraj 
Žerotínovo nám. 3/5 
601 82 Brno 
 
A.4. Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail oprávněného zástupce předkladatele 

oznámení 
 
JUDr. Michal Hašek 
hejtman Jihomoravského kraje 
 
Jihomoravský kraj 
Žerotínovo nám. 3/5 
601 82 Brno 
 
Tel.: 54165 1501, 1511 
E-mail: hejtman@kr-jihomoravsky.cz 
 
 
Kontaktní osoba: 
 
Ing. Ivo Minařík 
Vedoucí odboru regionálního rozvoje  
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Žerotínovo nám. 3/5 
601 82 Brno 
 
Tel.: 541 651 341 
E-mail: minarik.ivo@kr-jihomoravsky.cz 

 

Samotná Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 je na 
základě pověření předkladatele zpracovávána společností SPF Group, v.o.s. 
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ČÁST B. ÚDAJE O KONCEPCI   
 
B.1. Název koncepce 
 
Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 (v textu také 
Strategie). 
 
B.2. Obsahové zaměření (osnova) 
 
Koncepce je aktualizací Strategie rozvoje Jihomoravského kraje pro léta 2012 - 2020. Jedná 
se o komplexní strategii (napříč jednotlivými odvětvími), která má za cíl definovat krajské 
priority s ohledem na předpokládané příležitosti v horizontu do roku 2020 (např. příprava 
kohezní politiky EU pro příští programovací období). 
 
Dokument se člení se na následující části: 

A. Zhodnocení naplňování Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2006 – 2010 
B. Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 
C. Zpracování stručné textové verze 

 
Podrobnější členění aktualizované koncepce 
 
A. Zhodnocení naplňování Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2006 – 2010 
 

A1. Návrh výběru relevantních indikátorů výsledku a dopadu působení SR JMK 
A2. Hodnocení vývoje dle vybraných indikátorů výsledku a dopadu působení SR JMK 
A3. Hodnocení věcného a finančního pokroku aplikace SR JMK 
A4. Vyhodnocení změn sociálně – ekonomického prostředí kraje v období let 2006 – 

2010 
A5. Hodnocení procesních aspektů práce se SR JMK, včetně hodnocení partnerství 

a participace při realizaci SR JMK 
 
B. Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 
 

B1. Úvodní část 
B2. Analytická část 

- Profil kraje 
- Vnější rozvojové faktory 
- PESTEL analýza 
- SWOT analýza 
- Shrnutí a doporučení 

B3. Strategická část 
- Poslání 
- Vize 
- Rozvojové problémy 
- Cíle 
- Prioritní osy a opatření 

B4. Vazba a průmět opatření SR JMK na priority kohezní politiky EU 2020 
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B5. Implementace a financování SR JMK 
- Akční plán 
- Systém implementace a monitoringu 
- Systém financování 

B6. Přílohy 
 
C. Stručná textová verze 
 
B.3. Charakter  
 
Charakter dokumentu odpovídá aktualizaci stávajícího platného základního strategického 
dokumentu Jihomoravského kraje. Aktualizovaná strategie je určena orgánům veřejné 
správy, partnerům Jihomoravského kraje, aktérům z řad odborníků a podnikatelů, 
působících v jednotlivých oblastech rozvoje Jihomoravského kraje. Zpracování je založeno 
na vyhodnocení původní Strategie rozvoje Jihomoravského kraje na léta 2006 – 2010.  
 
V analytické části bude koncepce obsahovat zhodnocení problematiky rozvoje 
Jihomoravského kraje jak ve formě analytických údajů, zahrnutých do profilu kraje, tak i ve 
formě jejich formalizace do podoby SWOT analýzy. V návrhové části bude obsahovat 
standardní strukturu návrhu strategie – tedy poslání, vizi, cíle, prioritní osy a opatření. 
Implementační část strategie podpoří návrh realizace prostřednictvím akčního plánu 
a systému implementace a monitoringu.  
 
B.4. Zdůvodnění potřeby pořízení aktualizace SR JMK 
 
Jedním z hlavních důvodů, proč Jihomoravský kraj přistoupil k aktualizaci rozvojové 
strategie, je skutečnost, že předchozí strategie zastarává a byla připravena ve zcela jiných 
podmínkách (začátek programovacího období 2007-13, hospodářská konjunktura atd.). 
V současné době čelí kraj zcela jiným výzvám (programovací období 2014-20, důsledky 
hospodářské recese, hrozba dalších recesí atd.). S tím souvisí mj. nutnost definovat priority 
kraje tak, aby byly cíleny úžeji (zamezení plošné podpoře), a vyhodnotit jejich soulad 
s prioritami kohezní politiky EU od roku 2014. 
 
Dalšími podstatnými důvody pro aktualizaci strategie jsou nutnost vytvoření obecnějšího 
a aktuálního rámce pro sektorové strategie kraje a redefinování procesních náležitostí 
realizace krajské strategie. 
 
Strategie podléhá procesu posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA) dle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  
 
B.5. Základní principy a postupy (etapy) řešení  
 
Dokument „Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020“ je 
zpracováván dle principů strategického plánování rozvojových dokumentů s významným 
zapojením klíčových aktérů rozvoje Jihomoravského kraje do jeho přípravy.  
 
Stručný přehled postup (jednotlivých etap řešení) je uveden v rámci osnovy v kapitole B.2. 
Níže uvedená část uvádí podrobný popi jednotlivých etap řešení (pro původní Strategie 
rozvoje JMK na léta 2006-2010 je uváděna zkratka SR JMK): 
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1. A Zhodnocení naplňování původní Strategie (SR JMK) za období 2006-2010 
 
Kontrola plnění záměrů, deklarovaných ve stávajícím, platném SR JMK pro roky 2006 – 
2016 tvoří logické východisko pro zpracování aktualizované SR JMK. Poučení, které z této 
kontroly vyplyne, bude respektováno ve všech dalších fázích tvorby nového dokumentu, 
zejména v jeho strategické části (výstup B3) a implementaci SR JMK (výstup B6). Kontrola 
se proto bude týkat jak obsahové stránky vytýčených plnění cílů v jejich celé hierarchické 
struktuře (Vize, Globální cíl, Prioritní osy, Prioritní okruhy) za období let 2006 – 2010, tak 
procesních aspektů práce se SR JMK v tomto období. 
 
Zhodnocení naplňování SR JMK bude realizováno prostřednictvím následujících kroků: 

- Úvodní fáze 1: Návrh výběru relevantních indikátorů výsledku a dopadu působení 
SR JMK  

- Hodnotící fáze 2: Hodnocení vývoje dle vybraných indikátorů výsledku a dopadu 
působení SR JMK 

- Fáze 3: Hodnocení věcného a finančního pokroku aplikace SR JMK 
- Fáze 4: Vyhodnocení změn sociálně – ekonomického prostředí kraje v období let 

2006 - 2010 
- Procesní fáze 5: Hodnocení procesních aspektů práce se SR JMK, včetně hodnocení 

partnerství a participace při realizaci SR JMK 
- Fáze 6: Závěry hodnocení  

 
2. B. Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 
 
Zpracování aktualizované SR JMK je rozděleno do několika fází. Postup zpracování 
SR JMK do roku 2020 bude provázán s dalšími aktivitami zakázky, tj. zejména 
s vyhodnocením stávající SR JMK pro období 2006-2010 a také s procesem zpracování 
SEA. 
 
V úvodní části SR JMK bude popsán postup při jejím zpracování a vazba na další 
strategické dokumenty (platné koncepční dokumenty kraje, program rozvoje kraje, 
koncepční dokumenty obcí a mikroregionů v Jihomoravském kraji). V této fázi předpokládá 
uchazeč součinnost zadavatele při zjišťování informací o stávajících dokumentech. 
 
V následující části budou zpracovány analytické podklady. Profil kraje bude převzat 
z Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010-2013, přičemž aktualizovány 
budou zejména ty části profilu kraje, kde došlo k významným datovým a strukturálním 
změnám. Důsledně bude provedeno mezikrajské srovnání. Součástí profilu budou kromě 
vlastního analytického textu také grafy, tabulky, mapy a obrázky. Klíčové závěry každé 
kapitoly budou sumarizovány v krátkém strukturovaném přehledu (v odrážkách) na konci 
příslušné kapitoly. 
 
Dílčí kapitolou v rámci profilu kraje bude analýza názorů významných subjektů. S těmito 
subjekty budou provedeny řízené rozhovory. Výstup bude výstižnou textovou 
charakteristikou vycházející z informací získaných od respondentů a bude členěn tematicky. 
Bude zahrnovat i diskusi případných protichůdných informací a názorů jednotlivých 
respondentů. 
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Dalším analytickým výstupem bude přehled a popis hlavních faktorů, které mají a budou 
mít vliv na rozvoj kraje a které současně přicházejí zjevně bez přímé možnosti kraje je 
ovlivňovat. Do jisté míry tedy půjde o faktory, které jsou v logice SWOT analýzy (viz níže) 
příležitostmi či hrozbami. Takovými faktory jsou např. kohezní politika EU v současném 
programovacím období a zejména po roce 2013, regionální politika ČR, hospodářská 
recese, politika ČR ve vybraných odvětvích apod. Ke každému identifikovanému faktoru 
bude uvedeno hodnocení jeho současného stavu, předpokládaného vývoje (vycházejících 
z dostupných informací) a předpokládaných dopadů na Jihomoravský kraj. 
 
Následující PESTEL analýza navazuje na předchozí identifikaci vnějších rozvojových 
faktorů. Podstatou této metody je totiž rovněž analýza vnějšího prostředí, a to podle šesti 
typů faktorů (jejich iniciály tvoří akronym PESTEL): 

• politické, 
• ekonomické, 
• sociální, 
• technologické, 
• environmentální, 
• legislativní. 

 
Cílem analýzy bude identifikovat nejvýznamnější jevy, události, rizika a vlivy, které 
ovlivňují nebo budou ovlivňovat Jihomoravský kraj, pro každou ze 6 skupin faktorů. 
Zpracovatel přitom využije jednak svých znalostí a zkušeností, dále pak dostupných zdrojů 
(odborné práce, analytické a strategické dokumenty na úrovni ČR a EU apod.) a rovněž 
výstupů z řízených rozhovorů realizovaných v rámci zakázky (viz kapitola věnovaná řízení 
a komunikaci). Hlavním výstupem analýzy bude shrnutí klíčových vývojových trendů 
majících vliv na Jihomoravský kraj v horizontu 1, 3 a 5 let. 
 
Shrnující částí analýzy je SWOT. Úvodním krokem tohoto výstupu bude definice 
problémových okruhů. Na základě informací z předchozích analytických výstupů bude 
definováno 4-8 okruhů, které představují relativně ucelená témata. Jednotlivé problémové 
okruhy budou podrobeny SWOT analýze. Ta představuje metodu, pomocí níž je možné 
klasifikovat hlavní rozvojové faktory. SWOT analýza je metodou tradičně používanou při 
strategickém plánování. Rozvojové faktory jsou metodou SWOT standardně tříděny do 
4 kategorií: 

• silné stránky (S = strengths), 
• slabé stránky (W = weaknesses), 
• příležitosti (O = opportunities), 
• hrozby (T = threats). 

 
Závěrečnou kapitolou analýzy bude syntéza v podobě shrnutí klíčových informací. Součástí 
syntézy bude také identifikace možných směrů dalšího rozvoje, z nichž bude vycházet 
strategická část. V rámci kapitoly bude provedena také analýza rizik včetně přístupů k jejich 
eliminaci. 
 
Návrhová část představuje klíčový výstup zakázky z hlediska charakteru a zaměření 
budoucích intervencí kraje. Příznačné pro strategickou část je její hierarchické uspořádání 
s tím, že v průběhu zpracování se postupuje od nejvyšší (nejobecnější) úrovně strategické 
vize k nejkonkrétnější úrovni opatření. 
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Toto členění odpovídá logice používané například v operačních programech nebo některých 
strategiích na národní úrovni. Výstupy strategické části tak budou zahrnovat: 

• poslání kraje a strategická vize rozvoje kraje do roku 2020, 
• identifikace rozvojových problémů, 
• stanovení cílů, 
• návrh prioritních os a opatření. 

 
Při návrhu rozvojových priorit a opatření budou formulovány také cíle strategie, přičemž 
globálním cílům přísluší úroveň prioritní osy, zatímco specifické cíle se váží na opatření. 
Provázanost jednotlivých kroků a výstupů strategické části přibližuje následující schéma 
a text. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definice poslání Jihomoravského kraje bude obecným vyjádřením žádoucího stavu 
Jihomoravského kraje jako samosprávné instituce. Formulace poslání tedy bude zahrnovat 
především přístup Kraje k řízení dalšího rozvoje na svém území, spolupráce a partnerství 
s jinými kraji, městy, obcemi a dalšími subjekty a fungování Jihomoravského kraje jako 
subjektu regionální samosprávy. 
 
Strategická vize popisuje stav kraje, jehož by mělo být v budoucnosti dosaženo k roku 
2020, a v tomto smyslu představuje zastřešující rámec celé strategické části. Zatímco 
poslání se tedy týká především Jihomoravského kraje jako subjektu (instituce), vize se 
zabývá Jihomoravským krajem jako objektem (územím). 
 

Postup zpracování v čase 

Poslání 
a vize 

Hlavní 
problémy 

Dílčí 
problémy 

Priority 

Opatření Specifické 
cíle 

Globální 
cíle 

Analytická 
část 

Strategická 
část 

Kroky 

Výstupy 

Návrh 
poslání a 

strategické 
vize 

Identifikace 
rozvojových 

problémů 
kraje 

Stanovení 
cílů 

Návrh priorit 
a opatření 

 
Výstupy 

analytické 
části 

Analýza 
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Formulace problémů rozvoje kraje bude v procesu tvorby strategie představovat významný 
mezník, neboť ukazuje, v jakých oblastech (tématech) se koncentrují problémy kraje a na co 
tedy při plánování jejího dalšího rozvoje zaměřit pozornost. Problém je možné definovat 
jako rozpor mezi žádoucím stavem (vyjádřeným zvolenou variantou rozvojové vize) 
a stavem současným (popsaným v analýze), jak ukazuje následující schéma. Problémem 
přitom nemusí být jen slabá stránka kraje nebo vnější hrozba, ale také nevyužitá silná 
stránka či příležitost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulace přiměřeně ambiciózních rozvojových cílů bude prvním krokem po identifikaci 
hlavních a dílčích problémů. Dobře zvolené a naformulované cíle umožňují následně najít 
adekvátní řešení v podobě definice priorit a opatření. Pro potřeby SR JMK budou navrženy 
cíle ve dvojstupňové hierarchii: 

• globální cíle (odpovídající úrovni hlavních problémů), 
• specifické cíle (odpovídající úrovni dílčích problémů). 

 
Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich 
formulace bude dle míry obecnosti, resp. konkrétnosti provedena opět ve dvou úrovních: 

• rozvojové priority (reagující na hlavní problémy, resp. naplňující globální cíle), 
• rozvojová opatření (reagující na dílčí problémy, resp. naplňující specifické cíle). 

 
Prioritní osy budou definovány jako tematické okruhy, které jsou pro další rozvoj obce 
zvláště důležité. Strategický princip rozhodování předpokládá, že priority nemohou 
postihnout veškerou problematiku,. Tento přístup souvisí také s žádoucí koncentrací 
finančních prostředků na řešení vybraných problémů a témat oproti nežádoucí plošné 
distribuci finančních prostředků, která v konečném důsledku nemůže přinést žádoucí změny 
v žádné oblasti života v kraji. Každá prioritní osa bude popsána krátkým textem, uvedením 
příslušného globálního cíle a výčtem opatření, která mají danou prioritu naplnit. 

3. Překážky / problémy 

1. Současný stav 2. Vize 

4. Strategie 
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Ke každé z definovaných priorit bude formulováno několik opatření, která představují 
soubory konkrétních aktivit. Opatření mohou být v případě SR JMK formulována jako 
skupiny projektů a aktivit. Popis všech opatření bude zpracován v jednotné struktuře, která 
bude obsahovat následující body: 

• název opatření, 
• cíl opatření (tj. specifický cíl), 
• aktivity naplňující opatření, 
• nositel(é), 
• ukazatele pro monitoring plnění opatření, 
• finanční zdroje, 
• územní dopad, 
• seznam projektových záměrů pro dané opatření. 

 
Důležitou součástí SR JMK z hlediska jeho reálnosti a proveditelnosti je vyhodnocení 
vazeb jednotlivých opatření na kohezní politiku EU v současném programovacím období 
a zejména v období příštím (od roku 2014). Podoba kohezní politiky od roku 2014 dále je 
v současné době diskutována na úrovni EU i ČR. V rámci této části bude provedeno 
vyhodnocení průmětu opatření SR JMK do: 

• priorit a integrovaných hlavních směrů Strategie EU 2020 jako základního 
koncepčního dokumentu EU do značné míry určujícího zaměření příštího 
programovacího období, 

• navržených tematických priorit EK (High-level Group), 
• struktury prioritních oblastí indexu konkurenceschopnosti (5. kohezní zprávy), 
• národních rozvojových priorit kohezní politiky po roce 2013 (v současné době 

připravovaných a diskutovaných na národní úrovni, v rámci Asociace krajů ČR atd.). 
 
Zpracování dokumentu SR JMK představuje výchozí krok pro jeho realizaci. 
Implementační část strategie lze rozdělit do těchto kroků: 

• akční plán, 
• systém implementace a monitoringu SR JMK, 
• systém financování SR JMK. 

 
C. Zpracování stručné textové verze 
 
Stručná textová verze SR JMK bude zpracována v rozsahu cca 50 stran. Tato verze bude 
určena především pro prezentaci SR JMK širší veřejnosti. Z tohoto důvodu je účelné, aby 
byla maximálně přehledná, stručná a srozumitelná. Současně však musí obsahovat všechny 
podstatné výstupy zakázky. Bude tedy obsahovat především: 

• stručné závěrečné vyhodnocení plnění SR JMK v letech 2006-2010, 
• klíčové závěry analýz doplněné o vybrané tabulky, mapy a grafy, 
• strukturu strategické části doplněnou o její schematické znázornění (hierarchie cílů, 

prioritních os a opatření), 
• akční plán provázaný s finančními zdroji, 
• přehled indikátorů, 
• závěry Vyhodnocení SEA. 
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Hlavní část prací na aktualizaci Strategie probíhala během podzimu letošního roku tak, aby 
Strategie mohla být dokončena do konce ledna 2012 a aktualizovaný dokumenty mohl být 
zastupitelstvem JSK projednán na jaře roku 2012. 
 
B.6. Hlavní cíle  
 
Strategie rozvoje Jihomoravského kraje bude nástrojem dlouhodobé koordinace aktivit na 
podporu jeho ekonomického, sociálního a environmentálního rozvoje. Zpracování 
dokumentu je z tohoto pohledu pouze přípravnou fází, která by měla iniciovat koncepční 
a na dlouhodobé cíle zaměřenou sociální, ekonomickou a ekologickou politiku kraje.  
 
V zásadě musí strategie odpovědět na následující otázky: 

• co bude kraj podporovat;  
• jakým způsobem je vhodné podporu realizovat; 
• jaké nástroje k tomu budou využity. 

 
Výstupy strategické části budou zahrnovat: 

• poslání kraje a strategická vize rozvoje kraje do roku 2020, 
• identifikace rozvojových problémů, 
• stanovení cílů, 
• návrh prioritních os a opatření. 

 
Při návrhu rozvojových priorit a opatření budou formulovány také cíle strategie: 

• rozvojové priority (reagující na hlavní problémy, resp. naplňující globální cíle), 
• rozvojová opatření (reagující na dílčí problémy, resp. naplňující specifické cíle). 

 
Důležitou součástí SR JMK z hlediska jeho reálnosti a proveditelnosti je vyhodnocení 
vazeb jednotlivých opatření na kohezní politiku EU v současném programovacím období 
a zejména v období příštím (od roku 2014). V rámci této části bude provedeno vyhodnocení 
průmětu opatření SR JMK do: 

• priorit a integrovaných hlavních směrů Strategie EU 2020 jako základního 
koncepčního dokumentu EU do značné míry určujícího zaměření příštího 
programovacího období, 

• navržených tematických priorit EK (High-level Group), 
• struktury prioritních oblastí indexu konkurenceschopnosti (5. kohezní zprávy), 
• národních rozvojových priorit kohezní politiky po roce 2013 (v současné době 

připravovaných a diskutovaných na národní úrovni, v rámci Asociace krajů ČR atd.). 
 
Metodický přístup přípravy strategie bude založen na následujících principech: 

• územně komplexní pojetí strategie s případnou územní selekcí na úrovni 
vybraných opatření, 

• zaměření budoucích intervencí pouze na vybrané rozvojové priority/klíčové 
problémy (princip koncentrace zdrojů), 

• navržená řešení musí vyváženě zohledňovat ekonomické, sociální a 
environmentální aspekty rozvoje kraje (princip udržitelného rozvoje), 

• orientace řešení na kvalitu a dlouhodobou udržitelnost (princip udržitelnosti 
výstupů), 
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• aktivizace regionálních aktérů a zdrojů (komunitní přístup), 
• monitorování stavu a vývoje jednotlivých oblastí života pomocí sady indikátorů 

a provádění hodnocení. 
 
B.7. Přehled uvažovaných variant řešení  
 
Rozpracovaná „Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020“ 
bude navržena v jedné hlavní variantě. Forma návrhu umožňuje alternativní postup při 
implementaci strategie – realizaci projektů / aktivit při respektování rámce schválených 
intervencí (cílů, aktivit) a v souladu s principy posuzování vlivů jednotlivých záměrů na 
životní prostředí (EIA), respektive procedury dle stavebního zákona v případě těch projektů, 
které zákonu č. 100/2001 Sb. nebudou podléhat. 
 
B.8. Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vlivů na životní prostředí a veřejné 

zdraví s jinými záměry 
 
Profil kraje bude převzat z Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010-2013, 
přičemž aktualizovány budou zejména ty části profilu kraje, kde došlo k významným 
datovým a strukturálním změnám.  
 
Vzhledem ke svému zaměření má zpracovávaná koncepce vztah k řadě dokumentů na 
národní, regionální, krajské i místní úrovni. Jejich úplný výčet by nebyl – vzhledem k cílům 
oznámení a různé úrovni vzájemných vazeb – účelný (viz role následného Vyhodnocení, 
které porovná obsah koncepce s opatřeními a aktivitami vybraných strategických 
a programových dokumentů).  
 
Primárně se Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 
vztahuje k dosavadní Strategii rozvoje Jihomoravského kraje na léta 2006-2010. Při 
zpracování by měl být zajištěn její soulad se Strategií Evropa 2020 a také s Národními 
rozvojovými prioritami ČR pro období 2014+, které byly připraveny pro schválení Vládou 
ČR.  
 
Opatření a aktivity navrhované v rámci Strategie by měly být dále v souladu cíli vybraných 
strategických a programových dokumentů. Musí odpovídat nejen výše uvedeným 
dokumentům pro období 2014+, ale vzhledem ke své platnosti v části stávajícího 
programového období do roku 2013, by měla být aktualizovaná strategie dále v souladu se 
stále platnými dokumenty, mimo jiné: 
* Program rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013 
* Regionální operační program regionu soudržnosti Jihovýchod 2007-2013, resp. další 

operační programy programového období 2007-2013. 
* Strategické plány měst a mikroregionů Jihomoravského kraje (cíle strategických plánů 

měst a mikroregionů mohou sloužit jako jeden ze zdrojů inspirace pro návrhovou část 
koncepce). 

* Státní politika životního prostředí ČR 
* Strategie regionálního rozvoje ČR na roky 2007 - 2013 
* Aktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje ČR  
* Politika územního rozvoje ČR 
* Dopravní politika ČR na léta 2005 – 2013 
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* Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva CR – Zdraví pro 
všechny v 21.století („program ZDRAVÍ 21“), 2002 

* Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje v oblasti ochrany ŽP, především: 
• Koncepce ochrany přírody JMK 
• Aktualizace integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší JMK 
• Plán odpadového hospodářství JMK 
• Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty JMK 
• a další 
 
B.9. Předpokládaný termín dokončení  
 
Předpokládaný termín dokončení návrhu koncepce je 31. leden 2012. Předpokládaný termín 
předložení návrhu koncepce Zastupitelstvu JMK je jaro 2012. 
 
B.10. Návrhové období 
 
„Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravském kraji 2020“ je navržena na 
období let 2012-2020 s možností prosloužení výhledového horizontu v případě některých cílů 
a aktivit.  
 
 
B.11. Způsob schvalování  
 
„Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravském kraji 2020“ bude projednána 
a schválena Zastupitelstvem Jihomoravského kraje. 
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ČÁST C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 
C.1. Úvod 
 
Zpracovatel Oznámení při přípravě níže uvedené kapitoly čerpal především z oficiálně 
vykazovaných údajů Ministerstva ŽP ČR pro dotčené území a z podkladů Jihomoravského 
kraje. Výše uvedené zdroje byly tam, kde to bylo možné, doplněny dalšími relevantními 
údaji o stavu životního prostředí. Dále byly využity informace v souladu s § 10b, odst. 3, 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění s tím, že byly 
respektovány připomínky orgánů veřejné správy k použitým dokumentům. 
 
Dále je nezbytné uvést, že cílem kapitoly o stavu životního prostředí v dotčeném území 
není provést samoúčelnou kompletní analýzu stavu životního prostředí, ale odlišit 
významné nedostatky a trendy v zatížení jednotlivých složek ŽP i v jejich geografické 
distribuci tak, aby bylo v rámci zjišťovacího řízení možno zvážit vliv navrhovaných 
intervencí Koncepce (cíle, opatření, aktivity) na vývoj životního prostředí a tím i stanovit 
obsah a rozsah následného Vyhodnocení. 
 
C.2. Vymezení dotčeného území  
 
Dotčené území je vymezeno územím Jihomoravského kraje. V širším smyslu se strategie 
může týkat i sousedních území, která mohou být určitým způsobem ovlivněna navrženými 
opatřeními (například opatření na podporu zaměstnanosti mohou ovlivnit i příhraniční 
oblasti sousedních krajů) a území z nichž do Jihomoravského kraje přijíždějí návštěvníci 
z jiných oblastí, a kteří mohou být do jisté míry součástí cílových skupin jednotlivých 
opatření. Vzhledem k odlišnému charakteru potenciálních dopadů na životní prostředí však 
širší území není považováno za dotčené ve smyslu posuzování vlivů koncepce na ŽP. 
V následném Vyhodnocení by byla případným potenciálním přesahům věnována pozornost 
pouze v případě, že by tyto vlivy byly významné. 
 
C.3. Výčet dotčených územních samosprávných celků, které mohou být koncepcí 

ovlivněny 
 
Koncepcí bude dotčeno území celku Jihomoravském kraje. Obdobně jako v předchozím 
bodě může dojít k určitým přesahům vlivů koncepce do sousedních územních 
samosprávných celků. Vyhodnocení těchto potenciálních přesahů vlivů koncepce do 
sousedních území bude věnována odpovídající pozornost pouze pokud by byly významné.  
 
C.4. Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území 
 
Jihomoravský kraj je vymezen okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, 
Hodonín, Vyškov a Znojmo. Rozlohou je čtvrtým největším krajem ČR, počtem obyvatel 
zaujímá třetí místo. Přírodní vlastnosti jednotlivých částí, ať už z hlediska nerostného 
bohatství, úrodnosti a využitelnosti půd pro zemědělství a lesnictví, zdrojů pitné vody, 
dopravní prostupnosti nebo obyvatelnosti krajiny a jejího rázu, mají vliv na lidské aktivity 
a potenciály jejich využití. 
 
Rozloha Jihomoravského kraje: 719 463 ha 
Počet obyvatel: 1 151 708 (2010) 
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C.4.1. Ovzduší 
 
C.4.1.1. Emisní situace 
 
Kvalita ovzduší v regionu je ovlivňována velkými i malými zdroji znečišťování. Zdroje, 
emitující do ovzduší znečišťující látky, jsou celostátně sledovány v rámci takzvaného 
Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). Spalovací zdroje se zařazují do 
kategorie podle tepelného příkonu nebo výkonu, kde dílčí soubory představují následující 
zdroje znečišťování:  

• REZZO 1 – zvláště velké a velké stacionární zdroje znečišťování 
• REZZO 2 – střední stacionární zdroje znečišťování 
• REZZO 3 – malé stacionární zdroje znečišťování 
• REZZO 4 – mobilní zdroje znečišťování. 

 
V rámci Generální rozptylové studie Jihomoravského kraje (Bucek, 2011) byla provedena 
podrobná inventarizace zdrojů emisí znečišťování ovzduší v Jihomoravském kraji. 
Inventarizace emisí znečišťujících látek byla provedena pro oxid dusičitý (N02), tuhé 
znečišťující látky (TZL), suspendované částice frakce PMl0 (včetně sekundární prašnosti), 
suspendované částice frakce PM2,5, oxid siřičitý (S02), benzen a benzo(a)pyren (BaP). 
 
V následující tabulce jsou uvedeny projekce emisí sledovaných znečišťujících látek podle 
jednotlivých kategorií zdrojů emisí podle REZZO. Vzhledem k blízkému horizontu 
predikce (2013) lze hodnoty uvedené v tabulce považovat pro účely tohoto oznámení za 
dostatečně přesné přiblížení stávajícímu stavu.  
 
Tabulka Emisní bilance stacionárních a mobilních zdrojů znečišťování ovzduší, výhled 

2013 (Zdroj: Generální rozptylová studie Jihomoravského kraje) 

Kategorie 
zdroje Skupina NO2 TZL PM10 PM2,5 SO2 benzen BaP 

REZZO 1 B 324,04 441,47 356,83 252,33 3128,43 1,93 16,60 

B 12,03 297,96 155,80 56,94 122,23 0,18 6,93 
REZZO 2 

P 28,84 63,54 32,69 17,13 19,19 0,83 1,39 

REZZO 3 P 81,21 657,02 543,54 343,17 850,31 22,81 176,09 

REZZO 4 L 1513,06 2257,03 1579,92 1105,94 56,81 92,88 3,00 

Nová 
výstavba P 5,31 0,66 0,66 0,66 0,32 - 0,00 

Celkový součet 1964,50 3717,68 2669,43 1776,17 4177,29 118,63 204,02 

Poznámka: B = bodové zdroje, P = plošné zdroje, L = liniové zdroje 
 
Z porovnání jednotlivých kategorií REZZO, je patrný vyšší podíl tuhých emisí z domácích 
topenišť (nízký stupeň plynofikace malých zdrojů ) a zejména z dopravy. U emisí SO2 jsou 
dominantním zdrojem zvláště velké a velké stacionární zdroje znečišťování a částečně 
domácí topeniště na tuhá paliva. U emisí NOx je jednoznačně patrný vysoký podíl emisí 
z dopravy (dálnice D1, D2) a částečně i vliv zvláště velkých a velkých zdrojů. V případě 
benzenu je rozhodující vliv dopravy a domácích topenišť a v případě benzo(a)pyrenu pak 
vliv domácích topenišť. 
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Z hlediska znečištění ovzduší se stále větším problémem stává, kromě narůstajícího podílu 
malých zdrojů znečištění ovzduší (lokální topeniště), také doprava. A to především 
v důsledku narůstající intenzity vnitrostátní i mezinárodní kamionové přepravy. 
Nejvýznamnějšími mobilními zdroji znečišťování jsou dopravní komunikace v aglomeraci 
Brna. Míra znečištění mobilními zdroji je druhá největší v rámci krajů České republiky (na 
prvním místě je kraj Středočeský). 
 
Významným zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší jsou rovněž lokální topeniště 
s nedokonalým spalováním méně hodnotných paliv a mobilní zdroje. Lokální topeniště se 
podílejí na znečištění ovzduší významně především v zimních měsících při inverzním 
počasí a jsou významným producentem tuhých znečišťujících látek a široké škály 
organických látek. 
 
K nárůstu znečištění dochází i v oblastech s možnostmi alternativního vytápění 
ušlechtilejšími palivy (plyn). Příčinou je mimo jiné i částečný návrat k vytápění tuhými 
palivy, způsobený především zvyšováním nákladů na vytápění při současné dostupnosti 
levnějších druhů pevných paliv, v některých případech doprovázený i spalováním odpadů se 
všemi z toho vyplývajícími negativními důsledky. To má spolu s dopravou dopad nejen 
v jádrové části kraje (aglomerace Brna), ale také v oblastech relativně vzdálených dosahu 
zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů znečištění. 
 
C.4.1.2. Imisní situace  
 
Imisní situace v Jihomoravském kraji je popsána na základě výsledků imisního monitoringu 
kvality ovzduší pro vybrané znečišťující látky. Hodnocení kvality ovzduší je provedeno na 
základě imisních limitů sledovaných látek, které jsou uvedeny v následující tabulce. 
Základním podkladem pro hodnocení kvality ovzduší byla Generální rozptylová studie 
Jihomoravského kraje (Bucek, 2011), která byla v případě průměrných ročních imisních 
koncentrací PM2,5 doplněna údaji ČHMÚ.  
 
Tabulka Imisní limity pro ochranu zdraví platné pro znečišťující látky hodnocené 

v rozptylové studii (dle nařízení vlády číslo 597/2006 Sb.) 

Látka Doba průměrování Imisní limit Maximální tolerovaný 
počet překročení za rok 

kalendářní rok 40 µg.m-3 – 
PM10 1 den (24 hodin) 50 µg.m-3 35 
PM2,5 kalendářní rok 25 µg.m-3 – 

kalendářní rok 40 µg.m-3 – 
NO2 1 hod 200 µg.m-3 18 

benzen kalendářní rok 5 µg.m-3 – 
benzo(a)pyren 1 rok 1 ng.m-3 – 

 
V případě krátkodobých (hodinových či denních) koncentrací je pro některé látky stanoven 
vedle imisního limitu také tolerovaný počet překročení limitní hodnoty v průběhu 
kalendářního roku. Nařízení vlády číslo 597/2006 Sb. připouští překročení imisního limitu 
pro hodinový průměr koncentrace NO2 po 18 hodin za rok a limitu pro maximální denní 
koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 pak 35x za rok. To znamená, že úroveň 
imisního limitu nesmí překročit devatenáctá nejvyšší naměřená hodinová koncentrace NO2 
ani třicátá šestá nejvyšší naměřená denní koncentrace suspendovaných částic frakce PM10. 
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Suspendované částice frakce PMl0 
 
Průměrné roční koncentrace PM10 
 
V zóně Jihomoravský kraj se měřily průměrné roční imisní koncentrace PM10 na šesti 
stanicích imisního monitoringu. Pro průměrné roční koncentrace PM10 je stanoven imisní 
limit 40 µg.m-3. Na základě výsledků imisního monitoringu, které jsou uvedeny 
v následující tabulce, lze konstatovat, že ve sledovaném období nedošlo na žádné stanici 
imisního monitoringu zóny Jihomoravský kraj k překročení imisního limitu pro průměrnou 
roční koncentraci PM10. 
 
Mírná variabilita výsledků imisního monitoringu je způsobena zejména meteorologickými 
podmínkami – převážně délkou zim a teplotami v zimním období. S tím souvisí délka topné 
sezóny a emise tuhých znečišťujících látek (TZL) z malých zdrojů (domácí vytápění a malé 
kotelny), které jsou po dopravě největším producentem emisí TZL v zóně Jihomoravský 
kraj.  
 
Tabulka Průměrné roční koncentrace PM10, zóna Jihomoravský kraj (bez aglomerace 

Brno), 2002-2009 (Zdroj: Generální rozptylová studie Jihomoravského kraje) 

Průměrná roční koncentrace PM10 (µg/m3) 
Lokalita  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Hodonín  27,22 27,36 22,66 25,55 27,52 22,07 - - 
Kuchařovice  - - 26,28 29,14 30,33 23,35 18,45 22,73 
Lovčice   30,23 23,40 30,40 29,76 21,46 19,08 21,03 
Mikulov-Sedlec  26,68 30,71 24,70 28,51 28,02 22,03 20,98 23,24 
Vyškov  - - - 28,15 30,05 24,81 19,12 22,00 
Znojmo  - - 34,44 37,49 35,74 25,52 25,82 26,48 

Poznámka: Kurzívou psaná čísla v tabulce jsou přepočtené hodnoty PMlO .  
 
V aglomeraci Brno se měřily průměrné roční imisní koncentrace PM10 na 15 stanicích 
imisního monitoringu. V roce 2009 bylo měření kvality ovzduší realizováno na třinácti 
stanic imisního monitoringu. Oproti roku 2008 přibyla v aglomeraci monitorovací stanice 
Brno-Líšeň, která je charakterizována jako městská pozaďová lokalita. Z výsledků 
uvedených v tabulce je zřejmé, že na většině stanic v aglomeraci Brno je imisní limit pro 
průměrné roční imisní koncentrace PM10 plněn. 
 
Tabulka Průměrné roční koncentrace PM10, aglomerace Brno, 2002-2008 (Zdroj: 

Generální rozptylová studie Jihomoravského kraje)  

Průměrná roční koncentrace PM10 (µg/m3) 
Lokalita  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Brno-Arboretum  55,50  32,67  24,55  26,65  - 34,73  27,72  26,21  
Brno-Lány  - 42,67  36,01  - 39,67  - - 25,62  
Brno-Svatoplukova 56,60  43,65  - 49,97  39,69  - 40,22  40,92  
Brno-Výstaviště  18,44  31,94  33,12  39,55  - - 34,87  33,31  
Brno-Zvonařka  63,53  - 41,24  46,02  36,78  - 34,37  34,97  
Brno-Masná  - - - - - 34,83  33,63  34,51  
Brno-střed  - 49,39  - 47,90  45,01  35,16  34,41  35,88  
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Průměrná roční koncentrace PM10 (µg/m3) 
Lokalita  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Brno-Kroftova  26,31  31,72  28,82  32,06  40,25  21,15  23,08  25,50  
Brno-Úvoz  - - - - - - 44,00  30,18  
Brno-Tuřany  34,20  39,47  31,39  33,39  36,15  27,83  25,93  27,53  
Brno-Dobrovského  38,96  - 35,25  33,98  26,52  22,81  23,21  27,83  
Brno-Krasová ul.  30,88  33,92  27,25  25,61  - - - - 
Brno-Soběšice  24,01  23,97  23,50  25,45  27,40  19,16  17,88  20,96  
Brno-Húskova  31,27  30,52  - - - - - - 
Brno-Líšeň  - - - - - - - 24,04  

Poznámka 1: Kurzívou psaná čísla v tabulce jsou přepočtené hodnoty PMlO .  
Poznámka 2: Tučně psaná čísla v tabulce reprezentují překročení imisního limitu.  
 
Maximální 24hodinové koncentrace PM10 
 
V zóně Jihomoravský kraj se měří krátkodobé (maximální 24hodinové) imisní koncentrace 
PM10 na šesti stanicích imisního monitoringu. Pro průměrné 24hodinové koncentrace PM10 
je stanoven imisní limit 50 µg.m-3. Tato koncentrace může být za kalendářní rok 35x 
překročena, a proto není imisní limit splněn v případě, že jej překročí 36. nejvyšší hodinová 
koncentrace PM10. Proto jsou v následujících tabulkách uvedeny 36. maximální 24hodinové 
koncentrace PM10. Imisní limitu pro 36. nejvyšší 24hodinovou koncentraci PM10 je 
nejčastěji překračovaným imisním limitem v České republice. 
 
V zóně Jihomoravský kraj byly ve sledovaném období hodnoty krátkodobých imisních 
koncentrací PM10 nejvyšší v letech 2005 a 2006 v důsledku dlouhých a chladných zim 
a špatných rozptylových podmínek. V letech 2007 až 2009 nebyl imisní limit překročen. 
Lze předpokládat, že důvodem tohoto zlepšení byly především příznivější meteorologické 
podmínky v zimním období – krátké, relativně teplé zimy a s tím související kratší topná 
období a slabé teplotní inverze. 
 
Tabulka 36. nejvyšší 24 hodinová koncentrace PM10, zóna Jihomoravský kraj (bez Brna), 

2002-2009 (Zdroj: Generální rozptylová studie Jihomoravského kraje) 

36. nejvyšší 24hodinová koncentrace PM10 (µg/m3) 
Lokalita  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Hodonín  41,90  41,63  35,29  43,06  43,98  34,71  - - 
Kuchařovice  - - 42,00  52,00  52,00  40,00  32,00  39,00  
Lovčice  - - - 47,00  49,00  41,00  39,00  36,00  
Mikulov-Sedlec  42,61  51,77  42,79  53,29  51,08  40,29  37,63  38,67  
Vyškov  - - - 51,00  51,00  43,00  37,00  37,00  
Znojmo  - - 59,62  70,75  66,92  47,08  46,08  46,17  

Poznámka: Kurzívou psaná čísla v tabulce jsou přepočtené hodnoty PMlO .  
 
V aglomeraci Brno se měří krátkodobé (maximální 24hodinové) imisní koncentrace PM10 
na třinácti stanicích imisního monitoringu. Hodnoty 36. maximální 24hodinové koncentrace 
PM10 naměřené na monitorovacích stanicích v aglomeraci Brno jsou uvedeny v následující 
tabulce.Hodnoty označené tučným písmem reprezentují překročení imisního limitu na dané 
monitorovací stanici. 
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Hodnoty krátkodobých imisních koncentrace PM10 v aglomeraci Brno byly, stejně jako 
v zóně Jihomoravský kraj, nejvyšší v letech 2005 a 2006, zatímco v letech 2007 až 2009 lze 
pozorovat mírný pokles. Za hlavní důvod rozdílů lze považovat meteorologické podmínky 
v zimním období, to znamená délku zimního období, teploty během zimy a s tím související 
délku topného období a výskyt teplotních inverzí. 
 
Tabulka 36. nejvyšší 24 hodinová koncentrace PM10, zóna Jihomoravský kraj (bez Brna), 

2002-2009 (Zdroj: Generální rozptylová studie Jihomoravského kraje) 

36. nejvyšší 24hodinová koncentrace PM10 (µg/m3) 
Lokalita  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Brno-Arboretum  - - - - - 46,98  37,05  38,52  
Brno-Lány  48,56  63,25  54,87   57,55  - - 45,26  
Brno-Svatoplukova  - - - - - - 66,43  68,40  
Brno-Výstaviště  - - - - - - 58,77  52,04  
Brno-Zvonařka  - - - - - - 60,10  61,70  
Brno-Masná  - - - - - 54,00  51,00  55,00  
Brno-střed   84,74  - 84,67  71,29  59,17  55,29  58,08  
Brno-Kroftova  46,22  44,36  - 55,00  51,00  38,00  39,00  45,00  
Brno - Úvoz  - - - - - - 71,00  50,00  
Brno-Tuřany  55,59  62,57  55,42  61,58  63,13  51,25  44,88  47,21  
Brno-Dobrovského  - - 58,00  58,00  44,00  41,00  37,00  44,00  
Brno-Krasová ul.  - - - - 44,00  42,00  - - 
Brno-Soběšice  - - - - - - - 34,00  

Poznámka: Tučně psaná čísla v tabulce reprezentují překročení imisního limitu.  
 
Suspendované částice frakce PM2,5 
 
Průměrné roční koncentrace PM2,5 
 
Pro průměrné roční imisní koncentrace PM2,5 je stanoven imisní limit 25 µg.m-3. 
Suspendované částice frakce PM2,5 (částice do aerodynamického průměru 2,5µm) se v zóně 
Jihomoravský kraj donedávna neměřily (stanice Znojmo a Mikulov-Sedlec měří až od 
1.1.2010). Na monitorovacích stanicích Znojmo, respektive Mikulov-Sedlec byly v roce 
2010 naměřeny průměrné roční koncentrace PM2,5 = 22,7 µg.m-3, respektive 19,7 µg.m-3. 
Z uvedeného vyplývá, že imisní limit je plněn. 
 
V aglomeraci Brno se měří průměrné roční koncentrace PM2,5 na stanici Brno – Tuřany. Na 
základě výsledků monitoringu uvedených v následující tabulce lze konstatovat, že 
koncentrace PM2,5 se pohybují v okolí imisního limitu a jejich hodnota je opět odvislá od 
meteorologických a rozptylových podmínek, zejména v zimní části roku.  
 
Tabulka Průměrné roční koncentrace PM2,5, aglomerace Brno, 2002-2009 (Zdroj: 

Generální rozptylová studie Jihomoravského kraje) 

Průměrná roční koncentrace PM2,5 (µg/m3) 
Lokalita  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Brno-Tuřany - - 21,86 26,34 27,58 20,22 19,02 20,92 

Poznámka: Tučně psaná čísla v tabulce reprezentují překročení imisního limitu. 
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Oxid dusičitý (NO2) 
 
Průměrné roční koncentrace NO2 
 
V zóně Jihomoravský kraj probíhá měření průměrných ročních koncentrací NO2 na šesti 
stanicích imisního monitoringu. Naměřené imisní koncentrace jsou uvedeny v následující 
tabulce. Z hodnot uvedených v tabulce vyplývá, že v zóně Jihomoravský kraj nedochází 
k překračování imisního limitu pro průměrnou roční koncentraci NO2 (40 µg/m3). 
K překročení dochází pouze v dopravně velmi zatížené aglomeraci Brno, která však není 
součástí zóny Jihomoravský kraj (viz níže). Pro koncentrace NO2 obecně je důležité, je-li 
lokalita ovlivněna dopravou nebo nikoli.  
 
Tabulka Průměrné roční koncentrace NO2, zóna Jihomoravský kraj (bez aglomerace 

Brno), 2002-2009 (Zdroj: Generální rozptylová studie Jihomoravského kraje) 

Průměrná roční koncentrace N02 (µg/m3) 
Lokalita  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Hodonín  21,53  22,72  20,89  18,94  21,74  19,40  17,89  19,70  
Kuchařovice  12,84  - - - - - - - 
Lovčice  - - 11,12  17,91  20,24  12,24  9,92  10,69  
Mikulov-Sedlec  12,19  12,77  11,02  12,26  12,90  10,77  10,77  11,29  
Vyškov  - - 19,06  22,78  22,38  20,89  15,66  15,77  
Znojmo  - - 17,84  18,99  19,17  16,66  17,32  17,04  

 
Z výše uvedené tabulky je patrný velmi vyrovnaná úroveň koncentracích NO2 na stanici 
Mikulov - Sedlec. Poblíž této stanice nevede žádná komunikace, ani není příliš ovlivněna 
blízkostí obce. Lze tedy konstatovat, že průměrné roční koncentrace měřené na této lokalitě 
představují regionálním pozadí Jihomoravského kraje. 
 
V následující tabulce je uveden vývoj průměrných ročních koncentrací NO2 na 
monitorovacích stanicích v aglomeraci Brno. Z hodnot uvedených v tabulce je zřejmé, že 
v v lokalitách aglomerace Brno dochází k překročení imisního limitu pro průměrné roční 
koncentrace NO2 (40 µg/m3) pouze v lokalitách nejvíce zatížených dopravou. Pozaďové 
lokality jako například Brno-Tuřany se pohybují s dostatečnou rezervou pod imisním 
limitem. 
 
Tabulka Průměrné roční koncentrace NO2, aglomerace Brno, 2002-2009 (Zdroj: 

Generální rozptylová studie Jihomoravského kraje) 

Průměrná roční koncentrace NO2 (µg/m3) 
Lokalita  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Brno-Arboretum  32,72  30,40  31,26  31,99  - 28,53  30,96  - 
Brno-Lány  28,81  32,83  32,05  33,44  33,92  - - 27,57  
Brno-Svatoplukova  43,43  41,17  43,38  49,30  54,71  47,29  47,05  42,75  
Brno-Výstaviště  33,78  39,51  32,61  37,16  - 40,41  37,54  35,03  
Brno-Zvonařka  38,89  40,28  32,53  44,25  - 41,04  35,60  35,85  
Brno-Masná  - - - - 29,75  27,64  14,43  11,42  
Brno-střed  44,56  46,69  - 46,12  47,51  42,35  40,90  43,51  
Brno-Kroftova  29,09  - 24,98  41,68  35,95  25,49  23,77  28,98  
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Průměrná roční koncentrace NO2 (µg/m3) 
Lokalita  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Brno - Úvoz - - - - - - 48,27  51,01  
Brno-Tuřany  20,40  23,07  20,22  21,85  23,62  20,54  19,97  19,38  
Brno-Dobrovského  - - 22,40  18,34  17,62  14,68  10,84  9,86  
Brno-Krasová ul.  - - 13,82  15,71  14,76  - - - 
Brno-Soběšice  - - - - - - 12,36  14,09  
Brno-Líšeň  - - - - - - - 18,83  

Poznámka: Tučně psaná čísla v tabulce reprezentují překročení imisního limitu. 
 
Maximální hodinové koncentrace NO2 
 
V zóně Jihomoravský kraj se měří krátkodobé (maximální hodinové) imisní koncentrace 
NO2 pouze na čtyřech stanicích imisního monitoringu, protože hodinové koncentrace N02 
jsou schopny měřit pouze monitorovací stanice vybavené automatizovaným měřením. 
Naměřené hodnoty maximálních hodinových koncentrací NO2 jsou uvedeny v následující 
tabulce. 
 
Pro maximální hodinové koncentrace N02 je stanoven imisní limit 200 µg/m3. Tato 
koncentrace může být za kalendářní rok 18x překročena, a proto není imisní limit splněn 
pokud jej překročí 19. nejvyšší hodinová koncentrace N02. Proto jsou v tabulce uvedeny 19. 
nejvyšší hodinová koncentrace N02. Z tabulky je zřejmé, že ve všech lokalitách byl ve 
sledovaném období imisní limit s rezervou plněn. Nejvyšší maximální hodinové 
koncentrace N02 byly naměřeny v lokalitách s hustějším osídlením a s tím související 
narůstající intenzitou dopravy.  
 
Tabulka 19. nejvyšší hodinová koncentrace NO2, zóna Jihomoravský kraj (bez Brna), 

2002-2009 (Zdroj: Generální rozptylová studie Jihomoravského kraje) 

19. nejvyšší hodinová koncentrace N02 (µg/m3) 
Lokalita  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Hodonín  79,27  91,68  76,52  65,04  97,56  66,00  71,73  65  
Kuchařovice  54,34  - - - - - - - 
Mikulov-Sedlec  54,34  51,09  50,69  57,20  91,25  45,34  39,60  49,2  
Znojmo  - - 66,96  70,59  82,64  60,26  58,15  64,5  

 
Benzen 
 
Průměrné roční koncentrace benzenu 
 
V zóně Jihomoravský kraj probíhá v současnosti měření benzenu pouze na stanici imisního 
monitoringu Mikulov-Sedlec. V následující tabulce a obrázku jsou uvedeny průměrné roční 
koncentrace benzenu v naměřené na této lokalitě. V následující tabulce jsou uvedeny 
průměrné roční koncentrace benzenu v lokalitách Brno střed a Brno-Úvoz. Z uvedených 
tabulek je zřejmé, že ve sledovaném období se koncentrace na všech monitorovacích 
stanicích pohybovaly pod imisním limitem.  
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Tabulka Průměrné roční koncentrace benzenu, zóna Jihomoravský kraj (bez aglomerace 
Brno), 2002-2009 (Zdroj: Generální rozptylová studie Jihomoravského kraje) 

Průměrná roční koncentrace benzenu (µg/m3) 
Lokalita  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Mikulov-Sedlec - - - - 1,28  1,10  0,91  1,10  

 
Tabulka Průměrné roční koncentrace benzenu, aglomerace Brno, 2002-2009 (Zdroj: 

Generální rozptylová studie Jihomoravského kraje) 

Průměrná roční koncentrace benzenu (µg/m3) 
Lokalita  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Brno-střed  - - - 2,85  - 3,06  2,66  2,90  
Brno-Úvoz  - - - - - - - 3,1  

 
Benzo(a)pyren 
 
Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu 
 
V zóně Jihomoravský kraj probíhá měření benzo(a)pyrenu na dvou stanicích imisního 
monitoringu: Znojmo a Vyškov. V následující tabulce jsou uvedeny průměrné roční 
koncentrace benzo(a)pyrenu v obou lokalitách. B(a)P nepřekračoval v roce 2007 a 2008 
imisní limit. V roce 2009 došlo k překročení imisního limitu v lokalitě Vyškov. 
Koncentrace B(a)P mohou představovat v zóně Jihomoravský kraj problém ve všech 
větších obcích, kde je vytápění zajišťováno spalování pevných paliva a ve všech dopravou 
zatížených místech v kraji. Významným liniovým zdrojem je pak dálnice Dl.  
 
Tabulka Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu, zóna Jihomoravský kraj (bez 

Brna), 2002-2009 (Zdroj: Generální rozptylová studie Jihomoravského kraje) 

Průměrná roční koncentrace benzenu (ng/m3) 
Lokalita  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Vyškov  - - - - -  0,929  0,84  1,10  
Znojmo  - - - - -  0,932  0,92  0,90  

Poznámka: Tučně psaná čísla v tabulce reprezentují překročení imisního limitu. 
 
V následující tabulce jsou uvedeny průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu 
v aglomeraci Brno, v lokalitách Brno-Masná, Brno-Kroftova, Brno-Húskova a Brno-Líšeň. 
Tučně vyznačené hodnoty v tabulce představují překročení imisního limitu. 
 
B(a)P překračoval v letech 2005 - 2008 cílový imisní limit v lokalitě Brno -Kroftova. 
V roce 2009 bylo měření přesunuto do lokality Brno - Líšeň. Přesunutím měření PAH 
z lokality Brno-Kroftova do lokality Brno-Líšeň získalo Brno pozaďovou stanici pro měření 
PAH. V této lokalitě byla naměřena průměrná roční koncentrace rovná polovině imisního 
limitu. V lokalitě Brno-Masná došlo v posledních 2 letech k překročení cílového imisního 
limitu. Hodnota naměřená na pozaďové stanici Brno-Líšeň byla tedy odlišná od dopravou 
zatíženého centra reprezentovaného lokalitou Brno-Masná. 
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Tabulka Průměrné roční koncentrace benzenu, aglomerace Brno, 2002-2009 (Zdroj: 
Generální rozptylová studie Jihomoravského kraje) 

Průměrná roční koncentrace benzenu (µg/m3) 
Lokalita  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Brno-Masná  - - - - 1,00  0,85  1,42  1,20  
Brno-Kroftova  - - - 1,48  2,22  1,26  1,33  - 
Brno-Húskova  0,49  0,48  0,77  1,38  - - - - 
Brno - Líšeň  - - - - - - - 0,5  

Poznámka: Tučně psaná čísla v tabulce reprezentují překročení imisního limitu. 
 
C.4.2. Hluk 
 
Hlavními zdroji hluku v Jihomoravském kraji jsou, stejně jako v ostatních krajích, zejména 
dopravní zařízení (dálnice, silnice, městské komunikace, železnice a letiště), méně pak 
technologická zařízení (těžba, průmysl). Nejvýznamnějším zdrojem hluku je silniční 
doprava. V pásmech přiléhajících ke zdrojům hluku jsou hygienické limity překračovány, 
což je významné zejména v hustě obydlených oblastech. Na většině dotčeného území je 
však hluková situace vyhovující.  
 
V rámci Akčního protihlukového plánu pro hlavní pozemní komunikace Jihomoravského 
kraje byl proveden kvalifikovaný odhad počtu obyvatel na území kraje dotčených hlukem 
v okolí sledovaných komunikací 1. třídy, rychlostních komunikací a dálnic na území 
Jihomoravského kraje. Odhad byl proveden pouze pro území Jihomoravského kraje, to 
znamená mimo hranici aglomerace Brno. 
 
Odhad byl vypracován pro výšku 4 m nad zemí a pro nejvíce vystavené části obvodového 
pláště, a to pro rozsah hodnot hlukového ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn) V dB: 55-59, 
60-64, 65-69, 70-74, >75 a pro rozsah hodnot hlukového ukazatele pro noc (Ln) V dB: 45-
49, 50-54, 55-59, 60-64,65-69, >70. Výsledky jsou uvedeny v následujících dvou 
tabulkách. 
 
Tabulka Celkový odhadovaný počet osob v jednotlivých pásech pro hlukový ukazatel 

(deskriptor) den-večer-noc Ldvn[dB] 

L dvn [dB] / počet osob (zaokrouhleno na stovky) 
Oblast 

55-59  60-64  65-69  70-74  >75  
Celkem Jihomoravský kraj 25 300  11 500  55 00  3 200  4 000  

Zdroj: Akční protihlukový plán pro hlavní pozemní komunikace – Jihomoravský kraj 
 
Tabulka Celkový odhadovaný počet osob v jednotlivých pásech pro hlukový ukazatel 

(deskriptor) pro noc Ln[dB] 

L n [dB] / počet osob (zaokrouhleno na stovky) 
Oblast 

45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 >70 
Celkem Jihomoravský kraj 34 300 19 300 9 300 3 100 3 800 1 700 

Zdroj: Akční protihlukový plán pro hlavní pozemní komunikace – Jihomoravský kraj 
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Pro deskriptor hladiny akustické energie Ldvn je stanoven limit ve vyhlášce č. 523/2006 Sb., 
kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky 
na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na 
jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování). Limit pro deskriptor Ldvn pro silniční 
dopravu je podle vyhlášky číslo 523/2006 Sb. roven 70 dB. Pro deskriptor hladiny Ln 
(ukazatel rušení spánku) se uvažuje limit 60 dB. 
 
V rámci Akčního protihlukového plánu pro hlavní pozemní komunikace Jihomoravského 
kraje byly zpracovány také strategické hlukové mapy (SHM). Na základě SHM byla 
v rámci řešení akčního plánu lokalizována problematická místa (využitím metody průniku 
ploch zatížených nad mezní hodnotou ve vztahu k hustotě osob na hodnocených plochách), 
na která je nutné zaměřit pozornost z hlediska akustického řešení ("hot spots"). Jedná se 
především o intravilán měst Břeclavi (komunikace 1/55), Bučovic (komunikace 1/50) 
a Znojma (komunikace 1/38). 
 
C.4.3. Příroda a krajina  
 
Na základě požadavku předkladatele byla k návrhu koncepce vydána stanoviska orgánů 
ochrany přírody – KÚ Jihomoravského kraje, Správy Národního parku Podyjí a AOPK – 
správ CHKO Bílé Karpaty, Moravský kras a Pálava. Z uvedených stanovisek plyne, že 
nelze vyloučit významný vliv koncepce na lokality soustavy Natura 2000 (viz příloha č. 1)  
 
Vzhledem k výše uvedeným stanoviskům bude nezbytné věnovat zvýšenou pozornost 
potenciálním střetům Strategie s chráněnými zájmy v oblasti ochrany přírody a krajiny 
a součástí Vyhodnocení koncepce bude posouzení vlivu koncepce na EVL a ptačí oblasti 
dle § 45i výše uvedeného zákona i dokument Vyhodnocení vlivu koncepce na životní 
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Proto je následující kapitole 
oznámení věnována popisu přírody a krajiny zvýšená pozornost 
 
Na území Moravskoslezského kraje leží řada rozsáhlých území s cennými přírodními 
hodnotami. Jedná se především o velkoplošná zvláště chráněná území – NP Podyjí, CHKO 
Moravský kras a dále CHKO Pálava a CHKO Bílé Karpaty. Celková rozloha velkoplošných 
ZCHÚ dosahuje více než 5,8 % rozlohy regionu. Velkoplošná ZCHÚ doplňuje 282 
maloplošných zvláště chráněných území o rozloze 8 267 ha. V mapce na následující straně 
je uveden přehled chráněných území Jihomoravského kraje. 
 
V Jihomoravském kraji stejně jako v celé ČR převládá kulturní krajina ovlivněná intenzivní 
antropogenní činností. Působení člověka mělo za důsledek vznik některých unikátních 
krajinných typů, ve kterých se udržela nebo vytvořila řada jedinečných ekosystémů. Další 
intenzifikace především zemědělské výroby tyto ekosystémy ohrožuje.  
 
Jihomoravský kraj má pro podporu managementu ochrany přírody a krajiny zpracovánu 
„Koncepci ochrany přírody Jihomoravského kraje“ (Atelier Fontes, 2004; částečné 
aktualizace 2007 a 2010), která analyzuje dosavadní stav a stanovuje prioritní úkoly 
a opatření v ochraně přírody. Zásluhou dlouhodobé tradice v ochraně přírody se situace 
v kraji postupně zlepšuje.  
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Mapa: Přehled chráněných území Jihomoravského kraje (Zdroj: Koncepce ochrany 
přírody Jihomoravského kraje) 

 
 
Problémovými zásahy do krajinného rázu jsou v současné době velkoplošné terénní úpravy, 
například v souvislosti se stavbami výrobního, obchodního a logistického charakteru 
(sklady, logistická centra, podnikatelské areály, průmyslové zóny, podniky na zelené louce) 
s nároky na další plochy. Uvedený trend vede k postupnému zvyšování podílu využívané 
plochy v poměru k území přírodního charakteru. Dalším relativně novým problémem jsou 
zásahy do krajinného rázu v důsledku výstavby stožárových staveb, především větrných 
elektráren v exponovaných lokalitách.  
 
Národní park (NP) Podyjí je nejmenším národním parkem České republiky (6 259 ha) 
a také jediným NP na území Moravy. Národní Podyjí byl vyhlášen ke dni 1. července 1991 
nařízením vlády ČR č. 164/1991 Sb. v nejcennějších oblastech bývalé CHKO Podyjí (tato 
CHKO byla vyhlášena roku 1978 na rozloze 103 km²). Park leží jihovýchodně od Znojma 
na hranicích s Rakouskem, kde na něj navazuj Nationalpark Thayatal.  
 
Národní park reprezentuje zachovalou ukázku krajiny říčního údolí v pahorkatinném stupni 
střední Evropy. Národní park Podyjí leží na JV okraji provincie České vysočiny, 
nejvýchodnější část patří k provincii Západních Karpat. Západní část parku leží v mírně 
teplé klimatické oblast MT9 a MT11, která směrem na západ přechází do klimatické oblasti 
teplé T2 a T4 (Quitt 1971). 
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Základní páteř Národního parku Podyjí vytváří meandrující tok řeka Dyje (42,5 km). Kaňon 
Dyje (o hloubce až 220 m) je bohatý na hluboce zaříznutá údolí bočních přítoků, nejrůznější 
skalní útvary, kamenná moře a skalní stěny. Území je specifické vysokou pestrostí 
rostlinných a živočišných společenstev danou střídavou expozicí svahů v údolí Dyje. Údolí 
je významným migračním koridorem. Setkáme se zde s teplomilnými druhy panonských 
stepí i podhorskými druhy hercynských lesů.  
 
V nivě řeky Dyje se vyskytují teplomilné druhy rostlin, údolí je porostlé přirozenými 
a přírodě blízkými lesy. Nalezneme zde původní podhorské bučiny s jedlí a tisem, které se 
na východ proměňují v dubohabrové porosty. Mezi vzácné a charakteristické druhy Podyjí 
patří například višeň mahalebka či dřín obecný. V inverzních polohách roste klokoč 
zpeřený, růže alpská a javor klen. 
 
V teplejší jihovýchodní části parku se vyskytuje kalina tušalaj, lýkovec vonný, dub žlutavý, 
růže bedrníkolistá a galská. Pouze v Podyjí se vyskytuje endemický jeřáb muk hardeggský. 
V jihovýchodní části národního parku vznikly, vykácením původních doubrav a pastvou 
dobytka, unikátní plochy vřesovišť a stepních lad. Převážně na okrajích Národního parku 
Podyjí se nacházejí luční a stepní společenstva.  
 
Každé z těchto stanovišť hostí mnoho typických a zajímavých druhů živočichů. Na území 
NP Podyjí byl doposud prokázán výskyt 199 druhů ptáků, hnízdění 140 z nich je prokázané, 
pravděpodobné nebo možné. Patří sem například Čáp černý (Ciconia nigra), vázaný 
hnízdně na starší lesní porosty spolu s včelojedem lesním (Pernis apivorus), holubem 
doupňákem (Columba oenas). Dále mezi ně patří linduška lesní (Anthus trivialis), rehka 
zahradní (Phoenicurus phoenicurus), lelek lesní (Caprimulgus europaeus), dudek 
chocholatý (Upupa epops). Pro vřesovištní stanoviště je typický kalous ušatý (Asio otus), 
hrdlička divoká (Streptopelia turtur), strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus), a další. 
K nejvzácnějším zimním druhům patří zedníček skalní (Tichodroma muraria) a pěvuška 
podhorní (Prunella collaris). 
 
Kromě hojného výskytu savců, plazů, obojživelníků a ryb patří území NP Podyjí 
k nejbohatším v České republice z hlediska druhového složení bezobratlých. Nalezneme 
zde například kudlanku nábožnou (Mantis religiosa), řadu druhů denních motýlů, jako 
například pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena), bourovec trnkový (Eriogaster 
catax), saranče modrokřídlá (Sphingonotus coerulans), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), 
roháč obecný (Lucanus cervus), rak říční (Astacus astacus), společenstva vodních brouků 
(Dytiscidae, Hydrophilidae), vážka tmavá (Sympetrum danae) a mnoho dalších. 
 
Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty 
 
Chráněná krajinná oblast (CHKO) Bílé Karpaty byla vyhlášena v roce 1980 na ploše 715 
km2 (skutečná výměra CHKO však dnes činí 746,6 km2) na území okresů Hodonín, 
Uherské Hradiště a Zlín. Jedná se o bilaterální CHKO (na Slovenské straně CHKO Biele 
Karpaty), kdy česká část má délku 70 km. Jsou nejvyšším pohořím jihozápadního okraje 
vlastního karpatského horského systému a leží v nadmořské výšce 175-970 m. V roce 1996 
byla vyhlášena Biosférická rezervace Bílé Karpaty. 
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CHKO Bílé Karpaty náleží geologicky k Západním Karpatům, které jsou součástí 
středoevropských alpid. Reliéf je tvořen převážně plochými, širokými a nepříliš dlouhými 
hřbety, které jsou rozčleněny či od sebe odděleny 80 - 50 m hlubokými otevřenými údolími 
bez strmých svahů. Dalším výrazným znakem je zpravidla bystřinný charakter toků se 
značným spádem. Nejvyšším bodem Bílých Karpat je Velká Javořina (970 m n. m.). 
Převážná část území je začleněna do mírně teplé oblasti. Hlucká pahorkatina a údolí 
Veličky leží v teplé klimatické oblasti. Vrcholové partie Bílých Karpat s nadmořskou 
výškou nad 800 zařazujeme do chladné klimatické oblasti (klasifikace podle Quitta, 1971). 
 
Rozsáhlá historická odlesnění v Bílých Karpatech měla velmi často charakter krajinářských 
úprav citlivě využívajících zdejších přírodních podmínek. Výsledkem jsou tisíce hektarů 
jedinečných květnatých luk s roztroušenými dřevinami, představující dnes typický krajinný 
ráz Bílých Karpat. 
 
Díky unikátním klimatickým poměrům lze v Bílých Karpatech nalézt množství 
teplomilných druhů řadících se do panonského termofitika. Nejvýznamnějším typem lesní 
vegetace jsou teplomilné doubravy (svaz Quercion pubescenti-petrae). Velmi vzácné jsou 
šípákové doubravy (Corno-Quercetum). Většinu území zabírá Karpatské mezofytikum 
s druhy jako, střicí chlupatou (Carici pilosae-Fagetum), kyčelnicí devítilistou (Dentario 
enneaphylli-Fagetum), suťové lesy (zejména Lunario-Aceretum) a mnohé další. 
 
Nejcharakterističtějším nelesním typem vegetace Bílých Karpat jsou květnaté orchidejové 
louky, které patří k druhově nejbohatším typům lučních porostů ve střední Evropě. 
Dosavadní floristický výzkum CHKO Bílé Karpaty prokázal výskyt téměř 1 500 druhů 
cévnatých rostlin, z nichž 30 druhů je dnes považováno za vyhynulé, 50 druhů je 
nezvěstných a 100 druhů je uvedeno v seznamech chráněných druhů. Mezi kriticky 
ohrožené druhy patří například razilka smrdutá (Aposeris foetida), ostřice bílá (Carex alba) 
nebo ostřice ječmenovitá (Carex hordeistichos). 
 
V Bílých Karpatech se vyskytuje velké množství živočišných druhů. V raném postglaciálu 
sem pronikly stepní a později lesostepní elementy. Na loukách Bílý Karpat se vyskytují 
kudlanka nábožná (Mantis religiosa), sklípkánek černý (Atypus piceus), žluťásek 
barvoměnný (Colias myrmidone) a další. Na lesostepních stanovištích se často objevují 
ještěrka obecná (Lacerta agilis) a užovka hladká (Coronella austriaca). 
 
Z ptáků zde přežívají dosud početné populace křepelky polní (Coturnix coturnix) a chřástala 
polního (Crex crex). V lesích vyšších polohách hnízdí například holub doupňák (Columba 
oenas), strakapoud velký (Dendrocopos major), datel černý (Dryocopus martius) nebo 
jestřáb lesní (Accipiter gentilis). Hojnými pěvci zde jsou žluva hajní (Oriolus oriolus), 
lejsek šedý (Muscicapa striata) a lejsek bělokrký (Ficedula albicollis). 
 
Chráněná krajinná oblast Moravský kras  
 
Chráněná krajinná oblast (CHKO) Moravský kras byla založena roku 1956 a stala se tak 
druhou nejstarší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. V území CHKO Moravský 
kras byly nalezeny archeologické doklady o existence člověka v tomto území již před 
100 000 lety. 
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Moravský kras je největší a nejlépe vyvinuté krasové území v Českém masívu. Rozkládá se 
na ploše 92 km2 a zaujímá téměř 24 km dlouhý a 2 až 6 km široký pruh zkrasovělých 
devonských vápenců. Leží severně a severovýchodně od Brna. Vlastní geologický vývoj 
Moravského krasu začal v paleozoiku, ve středním devonu a zejména pak v průběhu 
čtvrtohor. Pro krasovou oblast je charakteristický výskyt škrapů, závrtů, ponorů, vývěrů, 
krápníků, sintrů a jiných tvarů. Hlavním vodním tokem severní části Moravského krasu je 
řeka Punkva, jejímiž zdrojnicemi jsou Sloupský potok a Bílá voda. Hydrografická síť 
oblasti je velmi složitá a významně se liší od okolí. 
 
Klima v oblasti Moravského krasu je výrazně ovlivněno členitým reliéfem, takže se zde 
uplatňují do značné míry specifické mikroklimatické poměry, které se projevují četnými 
zvláštnostmi ve srovnání s podnebím sousedních oblastí. Podle průměrných ročních teplot 
je nejteplejší jižní část krasu. Průměrná teplota se pohybuje v jižní části krasu kolem 8,4 °C, 
ve střední části 7,7 °C a v severní části pak 6,5 °C. V jižní části krasu spadne v průměru 
roku kolem 550 mm srážek, ve střední pak asi 600 mm a v severní 700 mm srážek. 
 
Díky specifické geologické stavbě, členitému reliéfu a mikroklimatickým podmínkám, je 
Moravský kras charakteristický pestrým výskytem rostlinných a živočišných druhů. 
Nejjižnější části Moravského krasu jsou typické výskytem teplomilných druhů. Jen malý 
výčet z velkého množství rostlinných druhů představují kamejka modronachová 
(Lithospermum purpurocaeruleum), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), 
kostřava sivá (Festuca pallens), lípa malolistá (Tilia cordata), skalník celokrajný 
(Cotoneaster integerrimus), prvosenkou vyšší (Primula elatior) a kriticky ohrožený hadinec 
nachový (Echium russicum) tvoří. Negativním rysem ve vývoji vegetace Moravského krasu 
je zavlečení a další rozšiřování nepůvodních druhů rostlin. 
 
Na jedinečných biotopech lze nalézt i řadu živočišných společenstev. Za zmínku stojí 
společenstva jeskynních druhů, žijící na dně jeskyně Macocha. Pravými jeskynními druhy 
jsou především někteří chvostoskoci a roztoči. Jsou mezi nimi i glaciální  
a interglaciální relikty (pozůstatky dob ledových a meziledových). Do společenstev jeskyně 
Macocha patří převážně netopýři. Časté je hnízdění několika druhů ptáků, v minulosti 
existovala ve skalní stěně hnízdní kolonie rorýse obecného (Apus apus). Na skalách 
a skalních ostrožnách pravidelně hnízdí výr velký (Bubo bubo). Společenstva na 
prosluněných partiích zastupují ještěrka zelená (Lacerta viridis), z ptáků ťuhýk obecný 
(Lanius collurio). V údolních nivách se pravidelně vyskytuje konipas horský (Motacilla 
cinerea) a ledňáček říční (Alcedo athis). 
 
Chráněná krajinná oblast Pálava 
 
Za chráněnou krajinnou oblast (CHKO) byla Pálava vyhlášena v roce 1976. V roce 1986 se 
CHKO Pálava zařadila do mezinárodní sítě biosférických rezervací. V roce 2003 byla 
rozšířena o Lednicko-valtický areál a Podluží s lužními lesy v oblasti mezi Břeclaví, 
Mikulčicemi a soutokem řek Moravy a Dyje. Vznikla Biosférická rezervace Dolní Morava 
o rozloze 24 240 ha. 
 
CHKO o rozloze 83,32 km2 je ojedinělá typickým reliéfem, biotopy skalních, drnových 
a lučních stepí, lesostepí, teplomilných doubrav a suťových lesů na vápencových kopcích 
Pavlovských vrchů. Dochovány jsou památky historického osídlení. 
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V nivě řeky Dyje se střídají lužní lesy s loukami a jinými mokřadními nebo vodními 
společenstvy. V lokalitě Slanisko u Nesytu (jižní část CHKO) se nachází stanoviště 
slanomilné vegetace. 
 
Hlavní dominantu Pavlovských vrchů tvoří masiv Děvína (554 m n. m.) se zříceninou hradu 
Děvičky. Okolní krajina je převážně plochá až mírně zvlněné. Okrajově zasahuje CHKO 
Pálava na severu do Dyjsko-svratecké nivy, jejíž obraz byl značně pozměněn výstavbou 
novomlýnských zdrží. CHKO Pálava je z hlediska hydrologického oblastí velmi málo 
vodnou s malou hustotou vodní sítě. Oblast Pálava byla v minulosti obklopena teplým 
mořem. V jílovcích, pískovcích a slepencích proto i dnes nalézáme pozůstatky z této doby. 
 
Podnebí CHKO Pálava je teplé a suché. Průměrná teplota vzduchu (zjištěná na základě 
údajů z monitoring v letech 1947–1978) činí 9,6 °C. Roční úhrn srážek se pohybuje kolem 
550 mm. Sněhové srážky přitom představují nejvýše 20 % ročního srážkového úhrnu. 
 
Z botanického hlediska je oblast Pálava druhotně nejbohatším územím České republiky. 
V minulosti však byla významně ovlivněna činností člověka. Došlo k celoplošnému mýcení 
lesů a až v druhé polovině 19. století se projevily snahy o jeho obnovení. V současné době 
převažují na Pálavě nelesní společenstva, hlavně stepi a lesostepi, lesní ekosystémy jsou 
zastoupeny pouze na 35% území. 
 
Stejně jako flóra, tak i fauna je v CHKO Pálava nesmírně rozmanitá. Pro více než 200 
druhů představuje území CHKO Pálava jejich jedinou lokalitu na území České republiky. 
Například housenice pilatky (Rhadinocerea reitteri) žijí pouze na kosatci nízkém (Iris 
pumila), brouk z čeledi nosatcovitých (Ceutorhynchus wellschmiedi) je monofágně vázán 
na katrán tatarský a v České republice se vyskytuje pouze na jediné lokalitě, v NPP 
Dunajovické kopce. 
 
Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) 
 
V Jihomoravském kraji se nachází 282 maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) 
o celkové rozloze 8 520 ha. Konkrétně se jedná o 18 národních přírodních rezervací (NPR), 
13 národních přírodních památek (NPP), 96 přírodních rezervací (PR) a 155 přírodních 
památek (PP). 
 
Přírodní parky 
 
Území přírodních parků jsou z hlediska ochrany přírody a krajinného rázu oproti okolí 
nadprůměrně hodnotná a plní hlavně významné ekologické a rekreační funkce. Na území 
Jihomoravského kraje se nachází 20 přírodních parků, jejichž přehled v abecedním 
v abecedním pořadí je uveden v následující tabulce. Graficky jsou přírodní parky 
znázorněny v mapě na následující straně.  
 
Tabulka:  Přehled přírodních parků Jihomoravského kraje (Zdroj: AOPK) 

Baba Mikulčický luh Rakovecké údolí Střední Pojihlaví 
Bobrava Niva Dyje Rokytná Svratecká hornatina 
Halasovo Kunštátsko Niva Jihlavy Řehořkovo Kořenecko Údolí Bílého potoka 
Jevišovka Oslava Říčky Výhon 
Lysicko Podkomorské lesy Strážnické Pomoraví Ždánický les 
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Mapa: Přírodní parky na území Jihomoravského kraje (Zdroj: Koncepce ochrany přírody 
Jihomoravského kraje) 

 
 
Územní systémy ekologické stability krajiny 
 
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je vzájemně propojený soubor 
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 
rovnováhu. Obecně je ÚSES tvořen soustavou biocenter vzájemně propojených 
biokoridory. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. 
V rámci nadregionálních, regionálních a místních (lokálních) ÚSES jsou vymezována 
takzvaná biocentra a biokoridory.  
 
Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability krajiny je trvalé zajištění 
biodiverzity, rozmanitosti ekosystémů a biologické rozmanitosti, která je definována jako 
variabilita všech žijících organismů a jejich společenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci 
druhů i mezi druhy. Na území Jihomoravského kraje je vymezena poměrně hustá síť 
územního systému ekologické stability (ÚSES) jak na regionální, tak lokální úrovni. 
 
Vymezení prvků ÚSES je součástí územně-plánovací dokumentace. V územně-plánovací 
dokumentaci VÚC je to na úrovni nadregionálních a regionálních ÚSES, v územně-
plánovací dokumentacích obcí pak až do úrovně lokálních ÚSES. Územní systém 
ekologické stability v Jihomoravském kraji je znázorněn v mapě na následující straně. 
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Mapa: Územní systém ekologické stability v Jihomoravském kraji (Zdroj: Koncepce 
ochrany přírody Jihomoravského kraje) 

 
Významné krajinné prvky 
 
Významný krajinný prvek (VKP) je definován paragrafem 3 zákona č. 114/1992 Sb. jako 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický 
vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou ze zákona 
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy, ale i vybrané charakteristické 
antropogenní prvky krajiny (nádrže). 
 
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako 
významný krajinný prvek, zejména 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 porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. 
Rozložení registrovaných významných krajinných prvků v Jihomoravském kraji je zřejmé 
z mapy na následující straně.  
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Mapa: Registrované významné krajinné prvky v Jihomoravském kraji (Zdroj: Koncepce 
ochrany přírody Jihomoravského kraje) 

 
 
Natura 2000 
 
Chráněná území soustavy NATURA 2000 představují soustavu chráněných území 
evropského významu, která byla vyhlášena podle požadavků dvou směrnic evropského 
společenství, a to směrnice 79/409/EHS o ptácích a směrnice 92/43/EHS o stanovištích. 
Navržené ptačí oblasti i evropsky významné lokality se v řadě případů překrývají, celková 
plochy soustavy Natura 2000 v Jihomoravském kraji činí 85 957,5 ha, což je 12,16 % jeho 
území. Podrobné informace o evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech V České 
republice a v Jihomoravském kraji lze nalézt v příslušných nařízeních Vlády ČR a jeho 
přílohách, případně z informačních zdrojů AOPK ČR a MŽP ČR (například webové stránky 
http://drusop.nature.cz). 
 
Ochrana lokalit evropské soustavy Natura 2000 se může dostávat do potenciálního 
konfliktu s rozvojem aktivitami Jihomoravského kraje. To může nastat mimo jiné 
i vzhledem k tomu, že do soustavy Natura 2000 jsou zahrnuty i části území, která dříve 
nebyla speciálně chráněna národní legislativou. Posouzení možných vlivů na území 
soustavy Natura 2000 proto tvoří (i z důvodu obsahu vyžádaných stanovisek orgánů 
ochrany přírody) významnou součást Vyhodnocení. Umístění evropsky významných lokalit 
a ptačích oblastí Natura 2000 v Jihomoravském kraji je zřejmé z mapy na následující straně. 
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Mapa: Evropsky významné lokality a ptačích oblastí Natura 2000 v Jihomoravském kraji 
(Zdroj: Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje) 

 
 
Evropsky významné lokality 
 
Evropsky významné lokality (EVL) jsou Jihomoravském kraji navrženy na 66 652,6 ha, což 
je přibližně 9,4 % území kraje. Do národního seznamu evropsky významných lokalit bylo 
na území Jihomoravského kraje nařízením Vlády č. 132/2005 Sb. původně zařazeno celkem 
195 EVL. Nejvíce evropsky významných lokalit Jihomoravského kraje se nachází 
v paponské biogeografické oblasti, kontinentální a nejméně se nachází v panonské 
i kontinentální biogeografické oblasti. Nejpočetnější kategorií evropsky významných lokalit 
na území Jihomoravského kraje jsou území, jejichž předmětem ochrany jsou konkrétní 
evropsky významné druhy živočichů (takzvané druhové lokality). V jihomoravském kraji je 
na lokalitách Natura 2000 zastoupeno 49 druhů evropsky významných druhů živočichů 
(mimo ptáků). Evropsky významné druhy rostlin jsou předmětem ochrany pouze ojediněle. 
V Jihomoravském kraji lze na lokalitách Natura 2000 nalézt 14 druhů evropsky 
významných druhů rostlin. 
 
Z evropských stanovišť je větší část tvořena lokalitami lesních biotopů. Jedná se o 15 EVL, 
kde jsou předmětem ochrany například kovařík, tesařík obrovský nebo roháč obecný. 
Druhým nejrozšířenějším stanovištěm , který spadá pod ochranu Natura 2000 jsou přirozené 
a polopřirozené travinné formace (13 EVL). 
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Dále jsou zde významně zastoupeny evropsky významné lokality sladkovodních stanovišť 
(rybníky, tůně, vodní toky, mokřady). Celkem se jedná o 11 EVL, ve kterých jsou 
předmětem ochrany živočichové (ojediněle rostliny) vázaní na vodní prostředí (nejčastěji: 
čolek velký, kuňka žlutobřichá a ohnivá, dále vranka obecná, vydra říční a další). 
 
Na území Jihomoravského kraje jsou významně zastoupeny evropsky významné lokality 
v biotopech skalních stanovišť a jeskyní (celkem 7 EVL), jejichž předmětem ochrany jsou 
netopýři. Dále zde byly vyhlášeny jako evropsky významné lokality stanoviště vrchovišť, 
rašelinišť, slatinišť (7 EVL), vřesoviště a křoviny mírného pásu (5 EVL), tvrdolisté křoviny 
(1 EVL), pobřežní písečné duny a kontinentální duny (1 EVL) a pobřežní a halofytní 
stanoviště (1 EVL). 
 
Plošně nejrozsáhlejší EVL představují Bílé Karpaty (CZ0724090) o rozloze 20 043,3 ha. 
Uvedená EVL zároveň obsahuje největší počet předmětů ochrany (typů evropských 
stanovišť a evropsky významných druhů) v Jihomoravském kraji, včetně prioritních druhů. 
Významné jsou zejména zachovalost a druhová rozmanitost lesní a luční vegetace. Mezi 
další plošně rozsáhlé EVL patří Chřiby (CZ0724091) - 19226,45 ha, Soutok - Podluží 
(CZ0624119) - 9718,2 ha a Moravský kras (CZ0624130) - 6485,37 ha. 
 
Ptačí oblasti 
 
Ptačí oblasti (PO) jsou Jihomoravském kraji navrženy na 40 903,9 ha, což představuje 
zhruba 5,8 % území kraje. V Jihomoravském kraji se nachází osm ptačích oblastí (PO), 
vyhlášených v souvislosti se soustavou chráněných území Evropské unie Natura 2000. 
Konkrétně jsou jednotlivé ptačí oblasti uvedeny v následující tabulce a stručně popsány 
v níže uvedeném textu. 
 
Tabulka:  Přehled ptačích oblastí Jihomoravského kraje (Zdroj: AOPK) 

Pořadové číslo Název Rozloha 
25 Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví 11 725,3869 ha 
26 Hovoransko – Čejkovicko 1 411,7779 ha 
27 Soutok – Tvrdonicko 9 575,6056 ha 
28 Lednické rybníky 685,0848 ha 
29 Pálava 8 539,3852 ha 
30 Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny 1 047,4571 ha 
31 Jaroslavické rybníky  357,0437 ha 
32 Podyjí 7 665,7232 ha 

 
Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví  
 
Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví (CZ0621025) byla vyhlášena 
nařízením Vlády ČR č. 25/2005 Sb. na ploše 11725,3869 ha. Území se nachází na jižní 
Moravě, v Dolnomoravském úvalu, mezi obcemi Bzenec, Veselí nad Moravou, Strážnice, 
Ratíškovice a Milotice. Rozsáhlé území má 17 km na délku a 12 km na šířku. Předmětem 
ochrany ptačí oblasti jsou populace těchto druhů ptáků: čáp bílý (Ciconia ciconia), lelek 
lesní (Caprimulgus europaeus), moták pochop (Circus aeruginosus), skřivan lesní (Lullula 
arborea), strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus), strakapoud prostřední (Dendrocopos 
medius) a jejich biotop (§1 nařízení Vlády ČR). 
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Ptačí oblast Hovoransko – Čejkovicko 
 
Ptačí oblast Hovoransko – Čejkovicko (CZ0621026) byla vyhlášena nařízením Vlády ČR 
č. 25/2005 Sb. na ploše 1411,7779 ha. Území se nachází na jižní Moravě v Kyjovské 
pahorkatině a rozprostírá se mezi obcemi Vrbice, Čejkovice a Hovorany. Nevelké území je 
nepravidelně plošně členité s rozměry 1 km na šířku a 7 km na délku. Předmětem ochrany 
ptačí oblasti jsou populace těchto druhů ptáků: pěnice vlašská (Sylvia nisoria), strakapoud 
jižní (Dendrocopos syriacus), strnad zahradní (Emberiza hortulana) a jejich biotop (§1 
nařízení Vlády ČR). 
 
Ptačí oblast Soutok – Tvrdonicko 
 
Ptačí oblast Soutok – Tvrdonicko (CZ0621027) byla vyhlášena nařízením Vlády ČR 
č. 25/2005 Sb. na ploše 9575,6056 ha. Území se nachází na jižní Moravě, v oblasti 
Dolnomoravského úvalu, na soutoku Moravy a Dyje a dále zasahuje k Břeclavi, Lanžhotu 
a Hodonínu. Plošně členité území zaujímá 41 km na délku a 3-5 km na šířku. Z hlediska 
celé České republiky jde o jedno z nejcennějších území. Dosud zde bylo zjištěno 240 druhů 
ptáků. Jde o hnízdiště, zimoviště i tahovou zastávku. Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou 
populace těchto druhů ptáků: čáp bílý (Ciconia ciconia), ledňáček říční (Alcedo atthis), 
lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), luňák červený (Milvus milvus), luňák hnědý (Milvus 
migrans), raroh velký (Falco cherrug), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), 
včelojed lesní (Pernis apivorus), žluna šedá (Picus canus) a jejich biotop (§1 nařízení Vlády 
ČR). 
 
Ptačí oblast Lednické rybníky 
 
Ptačí oblast Lednické rybníky (CZ0621028) ) byla vyhlášena nařízením Vlády ČR 
č. 25/2005 Sb. na ploše 685,0848 ha. Území se nachází na jižní Moravě v Dolnomoravském 
úvalu a rybníky leží mezi obcemi Sedlec, Hlohovec a Lednice. Území zahrnuje soustavu 
pěti izolovaných rybníků různé velikosti, z nichž nejmenší měří 200 m na délku a největší 
5 km. Rybníky představují jedno z nejvýznamnějších hnízdišť a shromaždišť vodních ptáků 
v rámci celé České republiky. Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace těchto druhů 
ptáků: husa velká (Anser anser), kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), lžičák pestrý (Anas 
clypeata), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) a jejich biotop (§1 nařízení Vlády ČR). 
 
Ptačí oblast Pálava 
 
Ptačí oblast Pálava (CZ0621029) byla vyhlášena nařízením Vlády ČR č. 25/2005 Sb. na 
ploše 8539,3852 ha. Hranice ptačí oblasti jsou totožné s hranicemi CHKO Pálava a leží 
mezi obcemi Dolní Věstonice, Přítluky, Sedlec a Mikulov. Předmětem ochrany ptačí oblasti 
jsou populace těchto druhů ptáků: čáp bílý (Ciconia ciconia), lejsek bělokrký (Ficedula 
abicollis), orel mořský (Haliaeetus albicilla), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), strakapoud 
jižní (Dendrocopos syriacus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), ťuhýk obecný 
(Lanius collurio), včelojed lesní (Pernis apivorus) a jejich biotop (§1 nařízení Vlády ČR). 
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Ptačí oblast Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny 
 
Ptačí oblast Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny (CZ0621030) byla vyhlášena 
nařízením vlády č. 25/2005 Sb. na ploše 1047,4571 ha. Střední nádrž Vodního díla Nové 
Mlýny leží na soutoku Dyje, Svratky a Jihlavy, v místě bývalých lužních biotopů. Při 
hladině 170,35 m n. m. je vynořeno téměř 20 ha ostrůvků ve dvou soustavách. Lokalita je 
významná jak v hnízdním období, tak v období tahu i v zimě. Předmětem ochrany ptačí 
oblasti jsou populace těchto druhů ptáků: husa běločelá (Anser albifrons), husa polní (Anser 
fabalis), husa velká (Anser anser), orel mořský (Haliaeetus albicilla), rybák obecný (Sterna 
hirundo) a jejich biotopy (§1 nařízení Vlády ČR). 
 
Ptačí oblast Jaroslavické rybníky 
 
Ptačí oblast Jaroslavické rybníky (CZ0621031) byla vyhlášena nařízením vlády číslo 
25/2005 Sb. na ploše 357.0437 ha. Lokalita se nachází na jižní Moravě, v Dyjsko-svratecké 
nivě, zhruba 15 km JV od Znojma a 0,5 km S od obce Jaroslavice. Jaroslavické rybníky 
mají význam především jako hnízdiště ptáků a tahová zastávka. Na Jaroslavických 
rybnících se nachází jedna ze čtyř kolonií kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax) v České 
republice. Jedná se také o významné hnízdiště řady dalších mokřadních druhů, jako jsou 
moták pochop (Circus aeruginosus), husa velká (Anser anser), zrzohlávka rudozobá (Netta 
rufina), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) a sýkořice vousatá (Panurus 
biarmicus). Rybníky jsou také významnou tahovou zastávkou pro řadu vodních ptáků 
a bahňáků.  
 
Ptačí oblast Podyjí 
 
Ptačí oblast Podyjí (CZ0621032) byla vyhlášena nařízením Vlády ČR č. 25/2005 Sb. na 
ploše 7665,7232 ha. Území se nachází na jihu Moravy při hranicích s Rakouskem a je 
ohraničeno obcemi Vranov nad Dyjí, Lukov, Znojmo a Hnanice. Ptačí oblast zahrnuje 
Národní park Podyjí a přilehlé okolí mimo národní park. Přestože v oblasti převládají lesy, 
prioritními druhy z hlediska přílohy I jsou dva druhy otevřené krajiny, která se nacházejí 
hlavně v jihovýchodní části oblasti. Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace těchto 
druhů ptáků: pěnice vlašská (Sylvia nisoria), strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 
a jejich biotop (§1 nařízení Vlády ČR). 
 
Invazní druhy 
 
V Jihomoravském kraji se, podobně jako v celé republice, šíří invazní druhy živočichů 
a rostlin. Systematické mapování výskytu invazních druhů rostlin a živočichů se v současné 
době neprovádí. Pro zpracování průběhu šíření jednotlivých druhů živočichů není dostatek 
podkladů, navíc šíření probíhá většinou velmi rychle. 
 
Staré ekologické zátěže 
 
V databázi systému evidence kontaminovaných míst (SEKM), což je systém řízený 
Ministerstvem životního prostředí ČR, je v Jihomoravském kraji evidováno přibližně 430 
kontaminovaných, respektive potenciálně kontaminovaných míst a lokalit s řešenou 
ekologickou újmou (starou ekologickou zátěží). Lokality se starými ekologickými zátěžemi 
v Jihomoravském kraji jsou vyznačeny v mapě na následující straně. 
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K ohroženým územím patří Břeclavsko a Hodonínsko, kde nebyly v minulosti dostatečně 
zlikvidovány sondy po těžbě ropy a zemního plynu a zbytky těžebních technologií. V území 
proto probíhá sanace těchto starých ekologických zátěží, které svým charakterem 
a technickým stavem ohrožují životní prostředí a především podzemní zdroje pitné vody.  
 
Největší ohrožení představují staré sondy v údolní nivě řeky Moravy, v chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy. Likvidace těchto starých 
ekologických zátěží je financována ze státního rozpočtu, cena likvidace dosahuje několika 
miliard korun. 
 
Mapa: Staré ekologické zátěže v Jihomoravském kraji (Zdroj: Koncepce ochrany přírody 

Jihomoravského kraje) 

 
 
C.4.4. Odpady 
 
Jihomoravský kraj je z hlediska odpadového hospodářství spojen především s velkou 
koncentrací zemědělské výroby a přítomností moravské metropole Brna. Z toho vyplývá 
i skladba produkovaných odpadů. V následující tabulce a grafech jsou uvedeny rozhodující 
údaje o produkci odpadů v jihomoravském kraji za období pro které jsou k dispozici 
agregovaná data. 
 
Z tabulky je patrný mírný pokles celkové produkce odpadů na obyvatele oproti roku 2008, 
který lze vysvětlit snížením celkového ekonomického výkonu firem v daném roce 
a současně přirozenou meziroční fluktuací v produkci odpadů (komunální a nebezpečný 
odpad zaznamenal drobný nárůst). 
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Tabulka: Přehledná tabulka produkce odpadů v Jihomoravském kraji v letech 2008-2009 (Zdroj: 
Vyhodnocení plnění odpadového hospodářství v JMK, ECO-Management, s.r.o.) 

2008 2009 kg/obyvatele/rok 
  kt/rok % kt/rok % 2008 2009 

Celková produkce odpadů  2 436,47 - 2 618,74 - 2296,07 2118,65 

Nebezpečné odpady 121,24 4,98 117,83 4,5 103,32 105,43 

Ostatní odpady 2 315,23 95,02 2 500,91 95,5 2 192,75 2 013,23 

Komunální odpady 479,65 19,69 467,52 17,85 409,92 417,88 
 
Graf: Množství komunálního odpadu odstraněného skládkováním v Jihomoravském kraji 
[tis.t], 2002-2008 (Zdroj: Cenia) 

 
 
Graf: Produkce odpadu na obyvatele v Jihomoravském kraji [t/obyv.], 2002-2008 (Zdroj: 

Cenia) 

 
 
Kraj zaznamenal v posledních letech velký dynamický rozvoj v oblasti budování krajského 
integrovaného systému odpadového hospodářství (KISOH). Zejména se jedná o hustší síť 
sběrných dvorů, provozovaných obcemi a městy, a dále o přetváření skládek na komplexy 
odpadového hospodářství. Mimo již zmíněné skládky byla zbudována zařízení na 
zpracování a využití odpadů jako je kompostárna, dotřiďovaní linka, zařízení na recyklaci 
stavebních a demoličních odpadů, a také sběrné dvory nebo překladiště. 
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Významnou součástí systému nakládání s odpady je využívání odpadů včetně materiálově 
využitelných složek z komunálních odpadů, jejichž největší podíl tvoří papír a lepenka, 
kovy, biologicky rozložitelný odpad, sklo a plasty (nejnižší podíl na materiálově 
využitelných složkách komunálních odpadů tvoří elektrozařízení, textil, akumulátory 
a baterie), což odpovídá celorepublikovému trendu. 
 
Celkově vysoké procento využití odpadů je dáno existencí zpracovatelů stavebních 
a demoličních odpadů a skla na republikové úrovni, tedy importem odpadů produkovaných 
v jiných krajích. Po roce 2008 došlo v kraji k poklesu využití komunálních odpadů, který 
byl způsoben zejména částečnou odstávkou spalovny SAKO Brno s kapacitou až 224 000 t 
zpracovaného odpadu, jejíž provoz zajišťuje vysoký podíl energetického využívání odpadů 
především v Brně. Na snížení využití odpadů se projevil také pokles množství materiálově 
využitých plastů z důvodu snížení poptávky ze strany zpracovatelů. 
 
K přetrvávajícím problémům v oblasti nakládání s odpady stále patří biologicky 
rozložitelné odpady, včetně biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), které 
jsou ukládány na skládky, a nedostatečné množství energeticky nebo materiálově 
využívaných komunálních odpadů. Příčinou dříve uvedeného je nedostatečná kapacita 
zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů, a to jak kalů z ČOV, tak 
i například odpadů ze stravování a z obchodních řetězců. Odklon BRKO ze skládek do 
zařízení pro jejich materiálové a energetické využití je závislý na legislativních podmínkách 
pro nakládání s odpadem a jejich ekonomickém dopadu.  
 
Dalšími problémy v oblasti nakládání s odpady jsou rekultivace a zabezpečení uzavřených 
a uzavíraných skládek odpadů a využití tohoto typu brownfields a skutečnost, že kraje 
nedisponují evidencemi zpětného odběru odpadů. 
 
C.4.5. Voda 
 
C.4.5.1. Jakost povrchových vod 
 
V roce 2008 bylo v kraji hodnoceno 30 profilů na řekách Morava, Dyje, Svitava, Svratka, 
Jihlava, Trkmanka, Jevišovka, Litava, Kyjovka, Bobrava, Oslava, Rokytná a Velička. 
Kvalita vod byla hodnocena pro následující skupiny ukazatelů: A – Obecné, fyzikální 
a chemické ukazatele, B- Specifické organické látky, C- Kovy a metaloidy a D – 
Mikrobiologické a biologické ukazatele. Souhrnné výsledky monitoringu kvality 
povrchových vod jsou pro jednotlivé skupiny ukazatelů uvedeny v následující tabulce. 
 
Ve skupině A dosahovaly nejčastěji IV. a V. třídy jakosti vod nerozpuštěné látky ( NL 105 
°C), halogenové toxické sloučeniny (AOX) a celkový fosfor. Nejznečištěnějšími toky byly 
Trkmanka a Litava. Jen o málo lépe byla hodnocena Jevišovka a Kyjovka. Nejlépe byly 
hodnoceny Dyje v okolí Znojma, Svratka nad Brnem, Jihlava v Řeznovicích a Velička. 
 
Ve skupině B nebyly zjištěny žádné nedostatky v kvalitě vod. Ve skupině C bylo ve IV. 
a V. třídě jakosti vod zařazeno veškeré železo na třech profilech, veškerý mangan na 
čtyřech profilech a zinek na profilu Trkmanka-Podivín. III. t řídy jakosti vod dosáhlo navíc 
olovo v profilu Litava-Židlochovice a měď v profilu Trkmanka-Podivín.  
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Celkové hodnocení skupiny D nejvíce ovlivnily hodnoty enterokoků, které byly zjištěny ve 
IV. a V. třídě jakosti vod na 12 ze 17 měřených profilů. Termotolerantní koliformní 
bakterie byly hodnoceny IV. třídou jakosti vod na Trkmance v Podivíně a V. třídou jakosti 
vod na Kyjovce v Mistříně. Chlorofyl, který ovlivnil výsledné zařazení do tříd nejvíce 
v roce 2008, nebyl hodnocen. (Zdroj: Cenia, KÚ MSK) 
 
Graf:  Jakost vody v tocích Jihomoravského kraje [%] v roce 2008 (Zdroj: Cenia) 

 
 
Z dlouhodobého hlediska se jakost vody v tocích trvale zlepšuje. Od počátku 90. let výrazně 
poklesl v rámci sledovaných profilů jakosti povrchových vod počet profilů s nejhoršími 
třídami jakosti. Přes dosažené zlepšení však nelze považovat současný stav za zcela 
vyhovující, problematické jsou hlavně úseky vodních toků s menší vodností a vysokou 
kumulací zdrojů znečištění. 
 
C.4.5.2. Chráněné oblasti přírodní akumulace vod 
 
Do Jihomoravského kraje zasahuje chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) 
kvartér řeky Moravy, vyhlášená nařízením vlády č. 85/1981 Sb. Celková rozloha CHOPAV 
v povodích Moravy a Dyje činí 1 041 km2. Tuto oblast od Kroměříže po Hodonín vytváří 
sedimenty Dolnomoravského úvalu. Další významné podzemní zdroje představují niva řeky 
Dyje mezi Hodonicemi a Tasovicemi po Znojmo, niva řeky Svitavy (Rájec-Jestřebí) a niva 
řeky Jihlavy (Ivančice, Moravské Bránice).  
 
C.3.5.3. Vodní hospodářství 
 
Celkový objem pitné vody z vodovodů pro veřejnou potřebu v roce 2010 představoval 
podle ČSÚ 65,3 milionů m3, což je 96,3 % skutečnosti roku 2009. Podíl obyvatel 
zásobených pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě v Jihomoravském kraji se v roce 2010 
zvýšil na 1 094 400 osob. Jejich podíl na celkovém počtu obyvatel žijících v kraji 
představoval 94,9 %. Graf na následující straně zachycuje trendy podílu obyvatel 
zásobovaných vodou z vodovodu a obyvatel připojených na kanalizaci. 
 
Spotřeba pitné vody na obyvatele v roce 2008 činila 93,2 l na obyvatele za den, což je jen 
mírně pod průměrem ČR. Ztráty pitné vody ve vodovodní síti se meziročním zvýšením 
přiblížily k průměru ČR, který v roce 2008 činil 19,4 %. Kvalita produkované vody je velmi 
dobrá a až na řídké výjimky trvale vyhovuje všem ukazatelům normy pro pitnou vodu ČSN 
75 7111. 
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Graf:  Zásobování pitnou vodou a připojení na kanalizaci v Jihomoravském kraji, 2000-
2008 (Zdroj: Cenia) 

 
 
C.4.5.4. Voda pro koupání  
 
Jakost vody je hodnocena orgány ochrany veřejného zdraví dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. 
a dle Metodického návodu pro sjednocení hodnocení jakosti vod využívaných ke koupání 
ve volné přírodě. Výsledné hodnocení zohledňuje jak smyslově postižitelné ukazatele 
jakosti vody jako je zákal, pěna, olejový film nebo nepříjemný zápach, tak výsledky 
mikrobiologických, biologických a chemických laboratorních analýz. 
 
Tabulka:  Koupaliště ve volné přírodě a koupací oblasti JMK v roce 2011 (Zdroj: KHS JMK) 
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V rámci Jihomoravského kraje byla kvalita vody sledována na 20 místech. Sledování 
provádí Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje v intervalu nejméně 1x za 14 dní 
v období od konce května do začátku měsíce září. Při překročení limitů, kdy hrozí ohrožení 
zdraví, vydává KHS zákaz koupání. Zákaz se zveřejňuje na úřední desce KHS, na úřední 
desce místně příslušné obce s rozšířenou působností a na úředních deskách všech obcí 
tvořících její správní obvod. Vývoj jakosti vody v koupací sezóně 2011 je ilustrován 
v tabulce na předchozí straně. (Zdroj: KHS JMK). 
 
C.4.5.5. Odpadní vody 
 
Průmyslové podniky v Jihomoravském kraji mají zajištěno čištění odpadních vod na úrovni 
legislativou požadovaných standardů. Dominantní podíl na znečištění vod v regionu mají 
komunální odpadní vody. A to jak vzhledem k množství odpadních vod, tak i vzhledem 
k hodnotám přiváděného organického znečištění a vnosu dusíku a fosforu do povrchových 
vod. 
 
Převážná část obcí nad 2 000 ekvivalentních obyvatel (EO) má vybudovanou veřejnou 
kanalizaci. Všechny obce nad 10 000 EO mají vybudovanou kanalizaci ukončenou na 
mechanicko-biologické ČOV. Počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci 
pro veřejnou potřebu dosahoval podle ČSÚ v roce 2010 hodnoty 88,3 % z celkového počtu 
obyvatel kraje. Trend podílu obyvatel připojených na kanalizaci zachycuje graf uvedený 
výše v kapitole C.3.5.3. Vodní hospodářství. 
 
V roce 2010 se na území Jihomoravského kraje nacházelo 198 čistíren odpadních vod 
(ČOV), tedy stejný počet jako v roce předcházejícím. Všechny čistírny pracovaly na 
mechanicko-biologickém principu čištění. Podíl čištěných odpadních vod na celkovém 
množství vypouštěných odpadních vod dosahoval v roce 2010 hodnoty 96,9 % (Zdroj: 
ČSÚ) 
 
Pro splnění platné legislativy pro oblast odpadních vod bylo do roku 2010 potřeba 
(vzhledem k ukončení přechodného období pro Směrnici Rady č. 91/271/EHS o čištění 
městských odpadních vod) zajistit především:  

• řádnou likvidaci splaškových vod u několika desítek obcí a městských částí 
nad 2000 ekvivalentních obyvatel (EO), 

• přiměřený způsob čištění odpadních vod v obcích menších než 2.000 EO (včetně 
dokončení evidence zdrojů a uvedení vypouštění vod do souladu s platnou 
legislativou). 

 
C.4.6. Půda 
 
Výměra zemědělské půdy v Jihomoravském kraji zjištěná soupisem osevních ploch v roce 
2010 činila 364 380 hektarů, což je o 4 764 hektarů méně než v roce předchozím. Výměra 
orné půdy, která je v mezikrajském porovnání druhá největší po kraji Středočeském, zabírá 
323 304 hektarů. Meziročně se rozloha orné půdy snížila o 1,0 %. Orná půda 
Jihomoravského kraje tvoří 12,7 % výměry orné půdy České republiky. Výměry 
zemědělské půdy v Jihomoravském kraji zjištěné podle soupisu ploch osevů k 31. květnu 
2010 jsou uvedeny v tabulce na následující straně. (Zdroj: ČSÚ)  



Oznámení koncepce 
SEA – Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 

 
 

RADDIT consulting s.r.o.. 

 11-R-11  46 

Tabulka: Výměra zemědělské půdy v Jihomoravském kraji podle soupisu ploch osevů 
k 31. květnu 2010 (Zdroj: ČSÚ)  

 Výměra v hektarech Podíl Jihomoravského 
kraje na ČR (%)  

 2009  2010  Rozdíl  
index 

2010/09 
(%) 

2009  2010  Rozdíl 

Zemědělská půda celkem  369 144  364 380  -4 764  98,7 10,4 10,3 -0,1 
Orná půda  326 560  323 304  -3 256  99,0 12,7 12,7 0,0 
Vinice 15 494  15 480  -14  99,9 92,7 92,8 0,0 
   z toho plodící  14 967  14 860  -107  99,3 92,8 92,7 -0,1 
Zahrady  177  151  -26  85,3 10,0 11,2 1,2 
Ovocné sady  5 236  4 200  -1 036  80,2 24,1 18,4 -5 ,6 
Trvalé travní porody 21 677  21 245  431  98,0 2,3 2,3 01 
 
Problémem je pokračující pokles výměry zemědělské půdy a snižování procenta jejího 
zornění. Hlavní příčinou je tlak na využití půdy pro realizaci průmyslových a obchodních 
komplexů, logistických a dopravních staveb a bytové výstavby. Pozitivním trendem je 
nárůst výměry lesní půdy. V jižní části kraje je rozvinuto vinohradnictví a ovocnářství. 
V kraji se nachází více než 90 % všech vinic v rámci České republiky. V kraji se nachází 
také více než pětina ovocných sadů celé republiky. 
 
Jihomoravský kraj je oblastí s vysokou mírou intenzity zemědělského využívaní venkovské 
krajiny. Plochy zemědělsky intenzivně obhospodařované půdy bez trvalého vegetačního 
krytu jsou v různé míře vystaveny erozi půdy. V Jihomoravském kraji má význam 
především vodní a větrná eroze. Negativní dopady půdy na rozvoj Jihomoravského kraje si 
svou závažností vynucují vzrůstající pozornost.  
 
Větrná eroze půdy v Jihomoravském kraji ohrožuje specifická územní, které se nacházejí 
především v moravských úvalech, ale také v oblasti Bílých Karpat. Větrná eroze 
nepostihuje pouze samotnou půdu , ale trvale vzrůstá také negativní podíl větrné eroze půdy 
a znečištění ovzduší. Větrná eroze půdy je fenoménem na pomezí zemědělského podnikání 
a ochrany zdraví obyvatelstva a životního prost ředí. (Zdroj: Problémová studie "Větrná 
eroze půdy v Jihomoravském kraji a návrh jejího řešení " 
 
C.4.7 . Lesy 
 
Jihomoravský kraj patří v rámci České republiky ke krajům s nejnižší lesnatostí. Lesní 
pozemky pokrývají výměru zhruba 202 200 ha, což představuje 28 % z celkového území 
kraje. Rozloha lesů se soustavně zvyšuje a k významnému nárůstu dochází po roce 1960 
zalesněním nevyužívaných zemědělských půd. V současné době k dochází k dalšímu 
postupnému zalesňování zemědělsky nevyužívaných pozemků. Rozsah zalesňování 
pozemků převyšuje výměru odlesnění lesních půd pro těžbu nerostných surovin a pro 
investiční výstavbu, takže souhrnným výsledkem je pokračující celkový nárůst rozlohy lesů. 
 
Přírodní podmínky Jihomoravského kraje jsou velmi pestré čehož dokladem je skutečnost, 
že na území kraje zasahuje 7 přírodních lesních oblastí (část Českomoravské vrchoviny, 
část Drahanské vrchoviny, část Českomoravského mezihoří, část Předhoří Českomoravské 
vrchoviny, část Hornomoravského úvalu, část Středomoravských Karpat a část Bílých 
Karpat) a jako osmá se v kraji nachází celá přírodní lesní oblast Jihomoravské úvaly.  
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Část lesů se nachází ve zvláště chráněných územích (NP Podyjí, CHKO Moravský kras, 
CHKO Pálava, část CHKO Bílé Karpaty a maloplošná chráněná území). Celková výměra 
lesů v existujících zvláště chráněných územích činí 19 918 ha což představuje přibližně 
10 % z celkové výměry lesů v kraji.  
 
Zdravotní stav lesů v kraji není uspokojivý, a to i přesto, že lesní porosty nebyly tak 
ovlivněny imisní zátěží jako lesy v severní a především v severozápadní části ČR. Dálkové 
přenosy imisí ovlivňují pouze nejvýše položené lesní porosty v kraji a imisní zátěž tak tvoří, 
kromě automobilového provozu, pouze bodové místní zdroje (cementárny, chemické 
provozy). Na neuspokojivém zdravotním stavu lesů v kraji se však významně podílí účinky 
jiných faktorů zejména dlouhá období sucha a zvyšující se teploty. Zejména suchem 
oslabené stromy nejsou schopny účinně odolávat zvýšené expozici hmyzích škůdců 
(u jehličnanů zejména kůrovcům), což má za následek vznik kalamitních situací. (Zdroj: 
Program rozvoje lesního hospodářství Jihomoravského kraje) 
 
Tabulka:  Zalesňování ploch a výše těžby dřeva v Jihomoravském kraji v letech 2005 až 

2010 (Zdroj: ČSÚ) 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Zalesňování celkem (ha) 1 608 1 592 1 595 1 622 1 367 1 514 
Těžba dřeva (m3) - jehličnaté 695 106 726 983 591 541 699 981 711 891 904 255 
Těžba dřeva (m3) -listnaté 350 116 381 061 325 388 330 544 356 234 356 313 

 
C.4.8. Horninové prostředí a surovinové zdroje 
 
Nejvýznamnějšími těženými surovinami v Jihomoravském kraji jsou stavební suroviny, 
vápence, cementářské suroviny a fosilní paliva. Z lokality Hodonínsko pochází přes 98 % 
celorepublikové těžby ropy (což pokrývá 4% celostátní spotřeby) a přes 60 % zemního 
plynu (1 % celostátní spotřeby). Černé uhlí bylo v kraji těženo do roku 1992, těžba lignitu 
byla ukončena v roce 2009. 
 
Těžba vápenců je soustředěna v Moravském krasu (ložisko Mokrá), méně také v Ochozu 
u Brna a Čebíně. Velkých objemů dosahuje těžba stavebního kamene a intenzivní těžba 
štěrkopísků. Z důvodů ochrany podzemních vod se štěrkopísky těží jen nad hladinou 
podzemních vod, pouze u některých nevýhradních ložisek (Hovorany, Oblekovice a Zaječí) 
ještě dochází k těžbě z vody. 
 
Těžba cihlářských surovin je po Jihočeském kraji největší v České republice (Hodonín, 
Novosedly, Šlapanice, Hevlín) a představuje asi čtvrtinu celorepublikové produkce. Svým 
okrajem zasahuje na území Jihomoravského kraje velké ložisko žáruvzdorných jílů 
u Březinky v Pardubickém kraji. Rudy se v Jihomoravském kraji v současnosti nikde netěží. 
Těžba jednotlivých surovin i celková suma těžby zůstává v posledních 3 letech na stabilní 
úrovni. 
 
C.4.9. Kulturní památky 
 
Na území Jihomoravského kraje se nachází značné množství kulturních památek. Ochrana 
kulturních památek a ochrana památkově hodnotných souborů či celků je základním 
principem památkové péče v kraji. 
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Památky UNESCO 
 
Na území Jihomoravského kraje se nacházejí dvě kulturní památky zapsané na Listině 
světového kulturného dědictví (památky UNESCO): Vila Tugendhat v Brně a Lednicko-
valtický areál. 
 
Národní kulturní památky 
 
V Jihomoravském kraji se nachází 21 nemovitých národních kulturních památek (z toho 
sedm v Brně): hrad Bítov, zámek Bučovice, kostel sv. Jakuba Většího v Brně, Kounicovy 
vysokoškolské koleje s pomníkem Vítězství nad fašismem, zámek Kunštát, zámek Lednice, 
zámek Lysice, Slovanské hradiště v Mikulčicích, zámek Milotice, Petrov v Brně, čestné 
pohřebiště na Ústředním hřbitově v Brně, zámek Rájec nad Svitavou, Znojemská hradní 
rotunda, vodní mlýn ve Slupi, hrad a pevnost Špilberk v Brně, vila Tugendhat, zámek 
Uherčice, zámek Valtice, zámek Vranov nad Dyjí se zříceninou hradu Nový Hrádek, 
Slovanské hradiště sv. Klimenta u Osvětiman (jen parcelní čísla: 1999, 2004/2 (část), areál 
hradu Pernštejn, hotel Avion v Brně, klášter cisterciaček Porta coeli v Předklášteří, 
archeologické naleziště Dolní Věstonice – Pavlov, větrný mlýn v Kuželově. 
 
Památkové rezervace, památkové zóny a ochranná pásma (PR, PZ a OP) 
 
Zákon o Památkové péči pracuje s pojmy památková rezervace (PR), památková zóna (PZ) 
a ochranné pásmo (OP). Ostatní pojmy jako městská památková rezervace (MPR), vesnická 
památková rezervace (VPR), městská památková zóna (MPZ), vesnická památková zóna 
(VPZ), krajinná památková zóna (KPZ) a archeologická rezervace (AR) jsou pojmy 
pomocné. 
 
Na území Jihomoravského kraje se nacházejí celkem 3 městské památkové rezervace (Brno, 
Mikulov, Znojmo), 12 městských památkových zón (Boskovice, Doubravník, Ivančice, 
Jevišovice, Kyjov, Lomnice, Moravský Krumlov, Slavkov u Brna, Strážnice, Valtice, 
Veselí nad Moravou, Vyškov). Na území Jihomoravského kraje se nachází 5216 kulturních 
památek (Blansko 373, Brno – venkov 521, Břeclav 730, Brno - město 1472, Hodonín 455, 
Vyškov 374, Znojmo 1291). 
 
Dále se v Jihomoravském kraji nalézají tři vesnické památkové rezervace (Blatnice-Stará 
Hora, Pavlov, Petrov – Plže), 8 vesnických památkových zón (Brno Tuřany - Brněnské 
Ivanovice, Javorník – Kopánky, Lysovice, Šatov, Vápenky, Veselka (obec Kněževes), 
Vratěnín, Zvonovice), 3 krajinné památkové zóny (Lednicko-valtický areál, Bojiště bitvy u 
Slavkova a Vranovsko-Bítovsko) a dvě archeologické rezervace (Staré Zámky u Líšně, 
Břeclav – Pohansko) a 39 ochranných pásem. 
 
Mezi významné památky Jihomoravského kraje patří hrady Bítov, Špilberk a Pernštejn 
nebo zámky Vranov nad Dyjí, Lednice, Rájec nad Svitavou, Kunštát, Lysice, Slavkov nebo 
Bučovice. K známým archeologickým lokalitám patří slovanské hradiště v Mikulčicích 
u Hodonína či Pohansko u Břeclavi nebo Dolní Věstonice. 
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Technické památky 
 
V Jihomoravském kraji lze nalézt také řadu zachovalých technických památek, které 
vypovídají o historii techniky v kraji. Mezi tyto památky patří například soubor technických 
památek Stará huť v Josefském údolí u Olomoučan (ve které je umístěno i muzeum 
železářství střední části Moravského krasu), stará kovárna v Těšanech, větrný mlýn 
holandského typu v obci Kuželov, Slupský mlýn nebo areál československého opevnění 
Šatov. 
 
C.4.10. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
 
Pro Jihomoravský kraj je zpracována Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty na období 2011 – 2020. Význam EVVO spočívá především v tom, že je – 
v případě některých problémů ŽP – jediným, případně jedním z mála použitelných nástrojů 
umožňujících řešení. Týká se to především problematiky emisí z domácích topenišť, 
částečně také ochrany přírody, problematiky nakládání s komunálním odpadem, ale také 
podpory úspor spotřeby energií a dalších kroků v oblasti energetiky. Podpora EVVO 
v regionu tedy musí být nedílnou součástí dalších opatření. 
 
C.5. Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území 
 
V této stati jsou uvedeny hlavní stávající problémy životního prostředí v dotčeném území 
tak, jak byly identifikovány zpracovatelem oznámení na základě analýzy stávajícího stavu 
životního prostředí a směřování globálních strategických cílů Strategie rozvoje 
Jihomoravského kraje. 
 
Ovzduší 
� vysoký podíl emisí tuhých znečišťujících látek (prachu), oxidů dusíku (NOx) a benzenu 

z dopravy v okolí komunikací zatížených intenzivní automobilovou dopravou 
a v sídlech, mimo jiné také v důsledku nevyhovující kvality a nedostatečné kapacity 
komunikací a v důsledku chybějících obchvatů obcí 

� zvýšený podíl tuhých emisí z domácích topenišť rozhodující vliv domácích topenišť 
v případě na produkci benzo(a)pyrenu v důsledku nízkého stupně plynofikace malých 
zdrojů a spalování nekvalitních paliv v domácích topeništích (i mimo průmyslové jádro 
oblasti) 

 
Příroda a krajina (hlavní potenciální střety) 
� velkoplošné terénní úpravy v důsledku výstavby obchodních a logistických středisek, 

průmyslových zón, průmyslových staveb na zelené louce a liniových staveb 
� tlak na výstavbu další infrastruktury v území s vyšším statutem ochrany 
� narušování krajinného rázu stožárovými stavbami (např. větrné elektrárny) 
� narušený vodní režim, snížená retenční schopnost krajiny 
� šíření nepůvodních druhů rostlin a živočichů, 
� zajištění ochrany území zařazených do soustavy Natura 2000 
 
Hluk 
� hluk z automobilové dopravy v okolí komunikací zatížených intenzivní automobilovou 

dopravou, zejména v intravilánech měst a obcí a podél zatížených komunikací  
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Voda 
� znečištění povrchových vod 
� zajištění odkanalizování a čištění odpadních vod u aglomerací nad 2 000 EO pro splnění 

odloženého naplnění Směrnice Rady č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, 
a to zejména pro svou velkou finanční náročnost, 

� nedostatečně rozvinutý systém kanalizačních sítí a ČOV malých obcí 
 
Půda 
� pokračující úbytek zemědělské půdy, zejména v důsledku záborů pro výstavbu 
� vodní a větrná eroze půdy 
 
Odpadové hospodářství 
� nedostatečná kapacita zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů, včetně 

biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) 
� nedostatečné energetické nebo materiálové využívání komunálních odpadů 
� rekultivace a zabezpečení uzavřených a uzavíraných skládek odpadů 
� nedostupnost evidencemi zpětného odběru odpadů. 
 
C.6 Vývoj životního prostředí bez provedení Koncepce 
 
Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 je předkládána v jediné variantě. Kromě 
navržené varianty lze definovat variantu nulovou, která by znamenala zachování stávajícího 
stavu, bez realizace Strategie. V případě nulové varianty by vývoj životního prostředí 
pokračoval ve stávajících trendech, které však může Strategie ovlivnit jen zprostředkovaně 
a pouze částečně, protože životní prostředí je současně ovlivňováno řadou dalších vlivů, 
včetně vlivů jiných krajských a celostátních koncepcí. 
 
V hypotetickém a v běžném životě nereálném případě – tedy v případě, že by nebyl 
realizován žádný z projektů, uvedených na seznamu aktivit (projektů) Strategie rozvoje 
Jihomoravského kraje, respektive že by nebyly podporovány žádné aktivity zaměřené na 
rozvoj Kraje uvažované ve Strategii, lze předpokládat, že by se vývoj stavu životního 
prostředí v Jihomoravském kraji pravděpodobně ubíral níže uvedeným směrem: 

• Redukovaly by se rozvojové aktivity Jihomoravského kraje. 
• Rozvojové aktivity by se pravděpodobně prosazovaly živelně, bez koordinace ze 

strany veřejné správy, pouze v závislosti na zájmech a finančních možnostech 
investorů. 

• Podle charakteru projektů, které by nebyly součástí rozvojové strategie tvořící systém, 
by došlo k většímu tlaku na další znečišťování životního prostředí a pravděpodobně 
také ke změnám v zaměstnanosti (další koncentrace obyvatel v jádrových částech 
kraje na úkor oblastí okrajových, respektive v oblastech jinak znevýhodněných). 
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ČÁST D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM 
DOTČENÉM ÚZEMÍ  

 
Komplexní posouzení vlivů Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 (SR JMK) na 
životní prostředí bude v souladu s požadavky zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí provedeno v dokumentu Vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP 
(Vyhodnocení), který bude zpracován na základě Závěru zjišťovacího řízení. V souvislosti 
se zaslanými stanovisky dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. bude Vyhodnocení provedeno 
jako povinné ze zákona 100/2001 Sb. Nedílnou součástí Vyhodnocení bude také Hodnocení 
vlivů koncepce na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny. 
 
Hodnocení vlivů Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 na životní prostředí ve 
smyslu zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zpracování 
Vyhodnocení), bude probíhat v souběhu s jejím zpracováním. Smyslem souběžného 
zpracování koncepce a posouzení jejích vlivů na životní prostředí je zajistit spoluprací týmu 
zpracovatele SEA a týmu zpracovatele koncepce zhotovení koncepce tak, aby Vyhodnocení 
nemuselo až dodatečně (ex-post) reagovat na taková strategická opatření, která by nebyla 
v souladu s principy omezování dopadů na životní prostředí a veřejného zdraví. 
 
Spolupráce týmu zpracovatelů SEA se zpracovatelem a předkladatelem koncepce bude 
z výše uvedeného důvodu zaměřena zejména na identifikaci jak těch cílů a opatření, která 
by kvůli svým potenciálním negativním vlivům mohly ohrozit naplňování koncepce, tak 
i na opatření a cíle, které budou mít jednoznačně pozitivní dopady a pomohou tak 
eliminovat případné limity ekonomického rozvoje kraje.  
 
Při hodnocení vlivu strategie (hlavní cíle, strategické cíle, aktivity / opatření) na životní 
prostředí a tedy i zpracování dokumentu Vyhodnocení bude použit standardní postup 
stanovení referenčních cílů životního prostředí a porovnání jednotlivých hlavních cílů, 
respektive opatření strategie s uvedenými referenčními cíli. 
 
Referenční cíle ochrany životního prostředí budou tvořit základní rámec pro vyhodnocení 
vlivů koncepce na životní prostředí. Umožní posoudit, jak mohou jednotlivé cíle, respektive 
opatření a aktivity strategie, ovlivnit naplnění cílů ochrany životního prostředí, a zda je 
budou ovlivňovat pozitivně, negativně nebo zda budou vůči plnění cílů neutrální. Následně 
mohou sloužit jako základ pro sledování (monitoring) dopadů implementace strategie na 
životní prostředí pomocí stanovených indikátorů a také jako rámec pro určení 
environmentálních kritérií výběru záměrů, podporovaných krajem.  
 
Pro stanovení referenčního hodnotícího rámce a tím i sestavení vybrané sady referenčních 
cílů bude použit standardní postup. V první fázi bude na základě cílů a priorit národních 
i krajských koncepčních dokumentů, které mají k předmětnému strategickému dokumentu 
vztah, vytvořen seznam všech potenciálních referenčních cílů (kompletní sada potenciálních 
cílů). 
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Bude se jednat především o (v tomto oznámení výše citované) krajské koncepce v oblasti 
životního prostředí a dále dokumenty na národní úrovni, především o Strategii udržitelného 
rozvoje ČR a Státní politiku životního prostředí ČR. Dalším zdrojem pro formulaci 
referenčního hodnotícího rámce bude provedená analýza stavu životní prostředí 
Jihomoravského kraje, především identifikace významných problémů v ochraně životního 
prostředí kraje. Při formulaci cílů bude přihlédnuto také k procedurám SEA na další 
koncepce v JMK. 
 
Z uvedené kompletní sady potenciálních cílů budou v rámci fáze Vyhodnocení vybrány ty 
referenční cíle ochrany životního prostředí, u nichž byla nalezena vazba k jednotlivým 
cílům a opatřením strategie. Vyhodnocení bude provedeno tabulkovou formou 
s porovnáním vztahu cílů a opatření rozvoje k vybraným referenčním cílům (negativní, 
neutrální, respektive pozitivní vliv) s následným komentářem a doporučením autorům 
strategie a předkladateli koncepce.  
 
Při hodnocení vlivů Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 
2020 na životní prostředí bude potřeba vzít v úvahu nejen standardní dopady, tedy 
potenciální vlivy na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, ale také vzájemný vztah mezi stavem životního prostředí v kraji a jeho 
plánovaným rozvojem.  
 
V tomto smyslu se bude jednat především o současnou úroveň kvality životního prostředí 
v jádrové části Jihomoravského kraje, která může být jedním z limitů ekonomického 
i sociálního rozvoje regionu. To se bude týkat zejména neuspokojivé kvality ovzduší, 
zejména v aglomeraci Brno, hlukové situace, ochrany přírody a krajiny, ale i dalších sektorů 
životního prostředí. Některé aspekty stavu životního prostředí v Jihomoravském kraji 
vyžadují, aby jim byla při rozpracování Strategie věnována  zvláštní pozornost. 
 
Výše uvedená konstatování uvádíme v textu oznámení proto, že mají velký význam 
z hlediska zpracování Strategie a tím i samotného udržitelného rozvoje kraje. Tím je 
předpoklad, že zlepšení životního prostředí je jednou z podmínek ostatních rozvojových 
cílů Strategie. Pro úspěšnou implementaci Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje 
JMK 2020 proto bude věnována pozornost takovým opatřením, která mohou zlepšit 
současnou situaci a postupně zlepšit kvalitu životního prostředí kraje. 
 
Dokument Vyhodnocení vlivu Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje JMK 2020 
tedy bude kromě obligatorních požadavků (příloha č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů) a požadavků Závěru zjišťovacího řízení zaměřen také na posouzení 
toho, která opatření / aktivity jsou ohroženy v důsledku aktuálního stavu životního prostředí 
v kraji a pro jejichž úspěšnou implementaci bude podmínkou zlepšení jeho kvality 
životního prostředí.  
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ČÁST E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  
 
E.1. Výčet možných vlivů koncepce přesahujících hranice České republiky 
 
Zaměření a rozsah Strategie a její působnost pro území Jihomoravského kraje 
nepředpokládá její vlivy, které by přesahovaly hranice České republiky. V obecné poloze 
může koncepce v různé míře ovlivnit všechny sektory životního prostředí, a to jak 
pozitivně, tak negativně. 
 
Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví mohou nastat v případě konkrétních projektů 
realizovaných v rámci strategie. V takovém případě budou jednotlivé projekty předmětem 
samostatného posouzení záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., 
v platném znění, o posuzování vlivů na životní prostředí, případně v rámci procedur dle 
stavebního zákona.  
 
E.2. Mapová dokumentace a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení koncepce 
 
Mapová dokumentace týkající se údajů v oznámení koncepce je vesměs uvedena v textu 
oznámení. Seznam hlavních podkladových materiálů, které byly použity pro zpracování 
tohoto oznámení, je uveden v příslušné kapitole. 
 
E.3. Další podstatné informace předkladatele o možných vlivech na životní prostředí a 
veřejné zdraví 
 
Základní informace o potenciálních vlivech koncepce na životní prostředí, které byly známy 
v době zpracování oznámení, jsou uvedeny v předcházejících kapitolách. Její podrobné 
posouzení z hlediska dopadů na životní prostředí bude provedeno v rámci další fáze 
procedury SEA jako součást Vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP.  
 
E. 4. Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb., v platném znění . 
 
Informace o zpracování Aktualizace vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 
s její stručnou charakteristikou byla zaslána dotčeným orgánům ochrany přírody s žádostí o 
stanovisko k vlivům na území soustavy NATURA 2000 (stanovisko podle § 45i odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Vzhledem k tomu, že všechny 
obeslané orgány ochrany přírody svým stanoviskem nevyloučily významný vliv na území 
soustavy NATURA 2000, bude koncepce dále podrobena vyhodnocení vlivů na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti. 
 
Vyhodnocení koncepce bude součástí následujícího procesu posuzování vlivů Strategie 
rozvoje MSK na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Součástí 
přílohy č. 1 tohoto oznámení jsou citovaná stanoviska orgánů ochrany přírody (KÚ 
Jihomoravského kraje, AOPK – správy CHKO Bílé Karpaty. Moravský kraj a Pálava 
a Správa NP Podyjí). 
 
Datum zpracování oznámení koncepce: 
 
Oznámení koncepce bylo zpracováno 13. prosince 2011 



Oznámení koncepce 
SEA – Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 

 
 

RADDIT consulting s.r.o.. 

 11-R-11  54 

 
Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osob(y), která(é) se podílela(y) na zpracování 
oznámení koncepce: 
 
RADDIT consulting, s.r.o. 
Fojtská 574 
739 24 Krmelín 
telefon: +420 596 115 922, +420 739 460 212 
 
Držitel autorizace a odpovědný řešitel: 
 
Ing. Bohumil Sulek, CSc. 
Na Pláni 9/2863, 150 00 Praha 5 
telefon: 602 353 194 
 
Držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků ve smyslu 
§ 19 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů; č. osvědčení: 
11038/1710/OHRV/93.  
Platnost osvědčení odborné způsobilosti prodloužena do 13.6.2016 Rozhodnutím 
o prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku č.j.: 42243/ENV/11 
vydaným MŽP dne 20.6.2011. 
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SEZNAM POUŽITÝCH PODKLAD Ů  
 

Základní podklady 

 

Podklady Krajského úřadu Jihomoravského kraje v oblasti životního prostředí 

Informace ČHMÚ v oblasti znečištění ovzduší 

Koncepce JMK v oblasti ŽP  

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění  

Metodika posuzování vlivů koncepcí na ŽP, MŽP ČR 

Chytrý M. et al. (2001): Katalog biotopů České republiky. – AOPK ČR Praha. 

Friedl, K. a kol.: Chráněná území v České republice, MŽP, Praha 1991 

Kolektiv: Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva. Geografický ústav ČSAV Brno, 
FVŽP, Praha 1992 

Internetové stránky MŽP, MSK, ČHMÚ, Cenia, ad. 
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Příloha 
 
 

I. Stanoviska podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seznam adresátů žádostí dle § 45i zákona č. 114/92 Sb., v p.z. 
 
Dotčené správní úřady: 
 
Krajský ú řad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí  
 
AOPK, Správa CHKO Bílé Karpaty  
 
AOPK, Správa CHKO Pálava 
 
AOPK, Správa CHKO Moravský kras 
 
Správa Národního parku Podyjí 
 


