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Přehled zkratek 
 
AVČR Akademie věd České republiky 
B(a)P benzopyren 
CEITEC Středoevropský technologický institut 
CR cestovní ruch 
ČOV čistírna odpadních vod 
ČR Česká republika 
ČSÚ Český statistický úřad 
EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
EIA posuzování vlivů na životní prostředí (angl. Environmental Impact Assessment) 
EO ekvivalentní obyvatel  
EPO Evropský patentový úřad 
EU Evropská unie 
EUR euro (měnová jednotka Evropské hospodářské a měnové unie) 
EU ETS obchodovací schéma Evropské unie s emisemi (angl. EU Emission Trading Scheme) 
EVL evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000 
HDP hrubý domácí produkt 
CHKO chráněná krajinná oblast 
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 
ICRC Mezinárodní centrum klinického výzkumu 
IDS integrovaný dopravní systém 
INBIT biotechnologický inkubátor 
JCMM Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu 
JIC Jihomoravské inovační centrum 
JMK Jihomoravský kraj 
KO komunální odpad 
KPÚ komplexní pozemkové úpravy 
LDN léčebna dlouhodobě nemocných 
LSPP lékařská služba první pomoci 
MHD městská hromadná doprava 
MCHÚ maloplošné chráněné území 
MSIC Microsoft inovační centrum 
MU Masarykova univerzita v Brně 
MZLU Mendelova zemědělská a lesnická univerzita  
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
NEHAP Akční plán zdraví a životního prostředí ČR 
NP národní park 
NRP národní rozvojový plán 
NSRR národní strategický referenční rámec 
NUTS statistická územní jednotka Evropské unie (fr. Nomenclature des Unites Territoriales 

Statistique, angl. Nomenclature of Units for Territorial Statistics) 
OOP  orgán ochrany přírody 
OP operační program 
OP ochranné pásmo 
OPPI operační program průmysl a inovace 
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OPVK operační program vzdělání pro konkurenceschopnost 
OPVVI operační program výzkum a vývoj pro inovace 
OSN Organizace spojených národů 
OZKO oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
OŹP ochrana životního prostředí 
PHO pásmo hygienické ochrany 
PM10 tuhé znečišťující látky frakce do 10 µm (angl. Particle Matter) 
PO ptačí oblast soustavy NATURA 2000 
POH  plán odpadového hospodářství 
POPD plán otvírky a přípravy dobývání 
PRK program rozvoje kraje 
REZZO registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší 
RIS regionální inovační strategie 
ROP regionální operační program 
SEA posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (angl. Strategic Environmental Assessment) 
SF strukturální fond 
SHR ČR strategie hospodářského růstu České republiky 
SMB Statutární město Brno 
SR JMK Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 
SUR ČR strategie udržitelného rozvoje České republiky 
SWOT analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (angl. Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats) 
TEN-T Trans European Network - Transport 
TINA Transport Infrastructure Needs Assessment in Central and Eastern Europe 
TZL tuhé znečišťující látky 
UO Univerzita obrany 
ÚSES územní systém ekologické stability 
ÚTT VUT  Ústav pro transfer technologií Vysokého učení technického v Brně 
UZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
VaV věda a výzkum 
VD vodní dílo 
VKP  významný krajinný prvek 
VFU Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
VŠ  Vysoká škola 
VTP vědecko-technologický park 
VUT Vysoké učení technické v Brně 
WHO Světová zdravotnická organizace 
ZVS zemědělská vodohospodářská správa 
ZZS zdravotnická záchranná služba 
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Úvod 

Oznámení koncepce (dále jen "oznámení") 

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010-2013 

(dále jen "PR JMK") je vypracováno ve smyslu § 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, v platném znění. Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 7 k zákonu a slouží jako 
základní podklad pro zjišťovací řízení podle § 10d zákona. 

Předkladatelem koncepce je Jihomoravský kraj, odbor regionálního rozvoje. 

Oznámení je zhotoveno firmou AMEC, s.r.o. na základě smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku 
výběrového řízení vypsaného Jihomoravským krajem podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných 
zakázkách. 

Zpracování oznámení proběhlo v období srpen až září 2009. Oznámení je výsledkem práce pracovní 
skupiny, sestavené z pracovníků firmy AMEC, s.r.o., specializovaných na jednotlivé oblasti životního 
prostředí. 

Hlavním cílem oznámení je poskytnout podklad pro provedení zjišťovacího řízení dle § 10d zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.  
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ČÁST A 
ÚDAJE O PŘEDKLADATELI 

Koncepci předkládá Jihomoravský kraj. 

1. Název 

Jihomoravský kraj       

2. IČ 

70888337        

3. Sídlo 

Žerotínovo nám. 3/5       
601 82 Brno        

 4. Oprávněný zástupce 

Mgr. Michal Hašek      
hejtman Jihomoravského kraje 

hejtman@kr-jihomoravsky.cz      

 

mailto:hejtman@kr-jihomoravsky.cz
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ČÁST B 
ÚDAJE O KONCEPCI 

1. Název 

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013 

2. Obsahové zaměření 

Jedná se o koncepci připravovanou jako pokračování stávajícího Programu rozvoje Jihomoravského kraje 
kraje pro období 2006-2009, který je zpracován na následující programové období. Program rozvoje kraje 
Jihomoravského kraje je hlavním nástrojem řízení a koordinace rozvoje kraje. Je zpracováván na období 
čtyř let. V návaznosti na vizi a strategické cíle přijaté ve Strategii rozvoje Jihomoravského kraje a ve vazbě 
na programové priority politické reprezentace kraje konkretizuje pro plánovací období cíle, priority a 
rozvojové aktivity v kraji. Hlavním aktérem zpracování a realizace je kraj jako samosprávný subjekt. 
Program na základě spolupráce aktérů zúčastněných při jeho tvorbě vymezuje nositele přípravy a 
realizace rozvojových aktivit a projektů a stanoví způsob a pravidla financování a implementace. 

Po formální stránce se program člení na tři základní části, a to část analytickou, návrhovou a 
implementační (realizační). 

Jádro analytické (informační) části programu kraje tvoří profil kraje. Jeho cílem není vyčerpávající 
charakteristika situace v kraji, nýbrž faktografické zhodnocení vývoje v posledních letech a identifikace 
rozvojových problémů a rozvojových dispozic. V souladu s potřebami kraje a v zájmu jasnosti a 
přehlednosti byl proto profil zpracován stručně a účelně. Pro podrobnější informace lze odkázat na 
rozsáhlý profil Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2006 – 2016 a na tematické koncepční dokumenty 
kraje, které se věnují vybraným oblastem podrobněji.  

Hlubší pozornost je v samostatné části věnovaná územním disparitám (rozdílům) kraje, kde je zpracováno 
a graficky vyjádřeno posouzení vnitřních územních rozdílů kraje v socioekonomické úrovni, zachycení 
vývoje těchto rozdílů a relevantních vlivů. 

Nedílnou součást analytické části tvoří zhodnocení naplňování v současné době končícího programu 
rozvoje a posouzení reálných dopadů jeho aktivit doplněné o zachycení dotační podpory ze strany kraje. 

Stěžejní poznatky z analytické části koncentruje a shrnuje poslední bod analytické části, SWOT analýza, 
která ve stručných výrocích zachycuje klíčové skutečnosti o silných a slabých stránkách kraje a o 
příležitostech a hrozbách působících na kraj zvnějšku. 

V současné době je ukončeno zpracování analytické části, která je k dispozici na http://vyzva.partnerstvi-
jmk.cz, a to v následující struktuře: A. Profil kraje, B. Územní disparity kraje, C. Zhodnocení realizace PRK 
2006–2009, D. SWOT analýza. 

Po dokončení konceptu návrhové části, resp. později části implementační, budou na tuto adresu doplněny 
další dokumenty k vyjádření. Současně s přípravou samotné koncepce probíhá její posuzování vlivů na 
životní prostředí (SEA) jako ex-ante hodnocení. 

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013 bude strukturován následovně: 
 

A)    Profil 
B)    Územní disparity 
C)    Vyhodnocení PRK 
D)    SWOT analýza 

http://vyzva.partnerstvi
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E)    Cíle, opatření, aktivity 
F)     Finanční plán 
G)    Implementace  

Zpracovatelem dokumentu Regionálního operačního programu je konsorcium Vysokého učení technického 
v Brně, Masarykovy univerzity a firmy GAREP s.r.o. 
 
3. Charakter 
 

Program rozvoje územního obvodu kraje (zkráceně program rozvoje kraje) je základním střednědobým 
koncepčním dokumentem kraje. Slouží k podpoře rozvoje území kraje a současně i jako nástroj řízení této 
podpory v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.  

Jedním z průřezových úkolů programu rozvoje kraje je zformulovat a rozfázovat rozvojové aktivity kraje na 
období čtyř let tak, aby co nejúčinněji přispívaly k vyváženému rozvoji územního obvodu kraje. Limitem 
jsou mu vlastní disponibilní finanční rozpočtové prostředky. V rámci programu rozvoje kraje musí být 
nastaveny priority, opatření a aktivity tak, aby na jedné straně co nejefektivněji směřovaly k zajištění 
(zejména obligatorních) veřejných služeb ze strany kraje, na druhé straně vytvářely co nejvhodnější 
podmínky pro život a podnikání. Priority by měly být formulovány s přihlédnutím k jednotlivým složkám 
socioekonomické reality kraje a především s ohledem na nosné rozvojové směry v nejbližších letech. Tato 
zacílenost umožní řešit rozvoj více provázaně s ohledem na cíle a bez rezortní svázanosti. 
 
4. Zdůvodnění potřeby pořízení 
V roce 2009 končí platnost Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2006–2009, a proto bylo zadáno 
zpracování programu nového na období 2010–2013. Vedle obvyklých výzev se v současné době přidává i 
nutnost adaptace na dopady ekonomické recese a na z ní plynoucí výrazný pokles rozpočtových příjmů. 
Na naléhavosti tak nabývá potřeba racionálního využití rozpočtových prostředků kraje a výběr finančně 
dosažitelných rozvojových aktivit. 

5. Základní principy a postupy řešení 

Metodický postup formulace koncepce se skládá ze třech základních fází: 
1. zpracování analýzy (regionální benchmarking, kvantitativní a kvalitativní analýza hospodářství, 

dále pak byly do návrhu koncepce promítnuty návrhy z jednání pracovních skupin);  
2. návrh strategické části koncepce (cíle a aktivity);  
3. návrh akčního plánu na léta 2010-2013 (aktivity a projekty).  

Zpracování programu rozvoje kraje a do jisté míry i realizace je nutně založena na společném úsilí celé 
řady subjektů v kraji. Způsob, jakým se na zpracování PRK podílí subjekty působící v kraji, může být 
rozhodující pro účelnost i samotnou realizovatelnost celého tohoto koncepčního dokumentu. Program 
rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010–2013 je tvořen expertním způsobem opřeným o konzultace 
s reprezentanty kraje a projednávání se zástupci aktérů rozvoje kraje v rámci pracovních skupin a 
využívajícím interaktivní vstupy relevantních subjektů z kraje a podněty široké veřejnosti. 

Každá dílčí část dokumentu je v první fázi konzultována s pracovníky krajského úřadu, posléze je 
zveřejněna k veřejnému připomínkování. Ucelené bloky dokumentu jsou diskutovány na setkáních 
tematických pracovních skupin a prezentovány na odborných seminářích. Jednotlivé postupové kroky 
včetně orientačního časového harmonogramu jsou prezentovány níže. 

 
Orientační postup prací: 
- Úvodní jednání a vyjasnění východisek (duben 2009). 
- Zpracování analytické části (duben – červen 2009). 
- Konzultace analytické části v rámci kraje (červenec 2009). 
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- Návrh rozvojových opatření a aktivit (červenec – srpen 2009). 
- Veřejné připomínkování analytické části (srpen 2009). 
- Jednání tematických pracovních skupin (srpen 2009). 
- Zpracování návrhové části a návrh implementačního mechanismu (srpen – září 2009). 
- Prezentace dokumentu na semináři (září 2009). 
- Konzultace návrhové části v rámci kraje (září 2009). 
- Jednání tematických pracovních skupin (říjen 2009) 
- Veřejné připomínkování návrhové části (říjen 2009). 
- Veřejné projednání (říjen 2009). 
- Finalizace dokumentu (listopad 2009). 
- Prezentace dokumentu na semináři (listopad 2009). 
- Uskutečnění vzdělávacího modulu (listopad 2009). 

Hlavním řídícím rozhodovacím orgánem v rámci procesu zpracování dokumentu je řídící skupina. Skupina 
je tvořena určenými členy Rady Jihomoravského kraje. Schází se průběžně dle potřeby, přijímá stanoviska 
k dílčím postupovým krokům a jednotlivým částem dokumentu a schvaluje další postup prací. Jednotliví 
členové řídící skupiny jsou v čele tematických pracovních skupin.  

K jednotlivým navrženým tematickým věcným oblastem návrhové části jsou na základě provedených 
analýz vytvořeny tematické pracovní skupiny (TPS). V čele TPS stojí věcně příslušní členové řídící 
skupiny. Vedle zástupců relevantních odborů jsou členy TPS zástupci různých subjektů z kraje (zejména 
zástupci organizací s krajskou působností), a to zejména z různých sektorů i území. TPS ze svých jednání 
pořizuje zápis vyjadřující, zda jsou k projednávaným podkladům nějaké výhrady či nikoliv a co se v tomto 
směru doporučuje učinit.    

6. Hlavní cíle 

Vize Jihomoravského kraje dle Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2006–2016: 
Jihomoravský kraj jako dynamicky se rozvíjející region, který v souladu s principy udržitelného rozvoje, 

disponuje výkonnou a konkurenceschopnou ekonomikou založenou na moderních technologiích s vysokou 
přidanou hodnotou, vysokou úrovní vzdělanosti s důrazem na přípravu a využití kvalitních lidských zdrojů, 

udržuje přijatelný stav životního prostředí a krajiny, moderně orientovaným zemědělstvím, udržuje 
regionální kulturní specifika, využívá svou příznivou geografickou polohu na důležitých kontinentálních 

osách, využívá potenciál cestovního ruchu a koncepčně usměrňuje proces suburbanizace. 

 

Motto Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010–2013: 
Atraktivní a inovativní Jihomoravský kraj – V čele středoevropského regionu 

 
Celkový cíl: 

Zefektivnit rozvojové procesy Jihomoravského kraje a využít potenciálu kraje. 

 
Následující text obsahuje koncept věcné struktury návrhové části Programu rozvoje Jihomoravského kraje 
na období 2010–2013. Přestože došlo k nemalé konkretizaci, formulace jednotlivých aktivit jsou stále 
otevřeny k dalšímu zpřesnění a doplnění. Je nutné však respektovat snížení rozpočtových příjmů kraje v 
důsledku ekonomické recese a zvolit realistické množství plánovaných aktivit. 

 

Opatření jsou v rámci pěti prioritních os dále strukturována do strategických cílů a aktivit (pracovní znění 
ve verzi zveřejněné na www.vyzva.partnerstvi-jmk.cz ke dni 8. 9. 2009, k dokumentu probíhá veřejné 
připomínkové řízení) viz níže:  

 

http://www.vyzva.partnerstvi-jmk.cz
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I. Kvalita života obyvatel 

Cíl: Zlepšit kvalitu a dostupnost hlavních veřejných služeb zajišťovaných Jihomoravským krajem, zajistit 
jejich hospodárný provoz a rozvinout zázemí pro kvalitní život obyvatel kraje. 

Opatření: 

I.1 Zlepšení a podpora kvalitního systému vzdělávání 
Aktivity: 
A.1 Přizpůsobení sítě středních škol v kraji populačnímu vývoji s ohledem na potřeby trhu práce 

(„harmonizace středního školství v JMK“). 
A.2 Posílení vazeb středních škol s podnikatelským (odběratelským) sektorem (odborné praxe, 

úpravy vzdělávacích programů, vytváření vzdělávacích strategií škol).  
A.3 Všestranná podpora zvýšení prestiže vybraných učňovských a odborných studijních oborů na 

středních školách. 
A.4 Podpora kvality základního školství v kraji, včetně zlepšení vybavenosti škol.  
A.5 Podpora integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
A.6 Podpora talentovaných žáků a podpora mezinárodní mobility. 
A.7 Rozvíjení spolupráce se vzdělávacími institucemi v zahraničí (např. dotační program „Do 

světa!“). 
A.8 Zavádění školních vzdělávacích programů na všech úrovních vzdělávání.  
A.9 Zkvalitnění specifických aspektů kurikulární reformy – výuky cizích jazyků, informační 

gramotnosti, začlenění programu Zdraví 21.  
A.10 Podpora aktivit v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (zejména rozvoj výuky 

na Koleji Aleše Záveského, podpora rekonstrukce objektu Hlídka na Špilberku pro další 
centrum ekologické výchovy ve spolupráci s Brnem). 

A.11 Monitorování kvality výchovně vzdělávacího procesu, autoevaluace škol, realizace systému 
hodnocení zřizovatelem u škol zřizovaných JMK. 

A.12 Rozvoj a publicita dalšího a celoživotního vzdělávání, a také mimoškolní výchovy a 
neformálního vzdělávání. 

A.13 Podpora vzniku a činnosti Regionálního poradenského a vzdělávacího centra pro služby 
zaměstnanosti - Bosonohy. 

A.14 Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 
A.15 Podpora vzdělávacích aktivit podporujících začlenění cizinců (zejména výuka českého jazyka a 

výuka znalostí pro orientaci v prostředí ČR). 

I.2 Zajištění dostupné a kvalitní zdravotní a sociální péče ve všech částech kraje a průřezová 
prorodinná podpora 

Aktivity: 
A.1 Dosažení efektivního provozu krajských zdravotnických zařízení. 
A.2 Dořešení právní formy zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb zřizovaných 

Jihomoravským krajem.  
A.3 Zlepšování a standardizace kvality péče ve zdravotnických zařízeních kraje. 
A.4 Stabilizace kvalifikovaného lékařského i nelékařského personálu v krajských nemocnicích. 
A.5 Vytváření příznivých podmínek pro mladé lékaře k zakládání vlastních praxí (zejména 

praktických lékařů a stomatologů).  
A.6 Vypracování koncepčních dokumentů z oblasti zdravotnictví (koncepce ZZS, LSPP, sítě 

lůžkových zdravotnických zařízení, koncepce sítě pracovišť pro pacienty s cévní mozkovou 
příhodou a další).  

A.7 Zpracování krajské koncepce zdravotní politiky. 
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A.8 Zajištění dostupnosti zdravotnické záchranné služby ve všech částech kraje.  
A.9 Podpora preventivních zdravotních programů pro občany Jihomoravského kraje (především 

zdravý životní styl, zvýšení zdravotní odolnosti, prevence HIV apod.).  
A.10 Podpora pečovatelských služeb a neústavní sociální péče a propagace jejich využívání (plné 

využití příspěvku na péči i v oblasti péče domácí). 
A.11 Zajištění srovnatelné dostupnosti zařízení sociální péče v jednotlivých částech kraje a posílení 

sociálních služeb (zejména výstavba domu pro seniory v objektu bývalé transfuzní stanice 
Tomešova, rekonstrukce bývalé LDN v areálu Domova pro seniory v Zastávce u Brna na další 
pavilon domova pro seniory, výstavba nových domovů pro seniory). 

A.12 Zpracování analýzy financování sociálních služeb a možností jejich diverzifikace ve vztahu 
k jejich financování. 

A.13 Zajištění systematického sledování kvality a podmínek fungování u domovů pro seniory. 

A.14 Rozšíření systému víceletého financování projektů v oblasti sociálních služeb. 

A.15 Podpora dalšího vzdělávání pracovníků zdravotních a sociálních služeb.  

A.16 Podpora neziskových organizací působících v sociální oblasti. 

A.17 Podpora organizací poskytujících služby a poradenství pro rodiny. 

A.18 Podpora komunitního plánování. 

A.19 Rozvíjení projektu Rodinné pasy. 

A.20 Informační podpora života rodin (info-point „Pro rodinu“ na portálu JMK, katalog prorodinných 
organizací a iniciativ včetně nabízených programů a služeb, další informační materiály). 

A.21 Pozitivní medializace zlepšování prostředí pro rodiny (např. „obec přátelská rodině“, „firma 
přátelská rodině“). 

A.22 Podpora činnosti Jihomoravského centra pro integraci cizinců (poradenství, informace). 

I.3 Rozvoj kultury, památkové péče a mimoškolní výchovy 
Aktivity: 
A.1 Rozvoj zázemí kulturních institucí a posílení jejich dalšího využití. 
A.2 Podpora významných a tradičních organizací v oblasti kultury, památkové péče a 

volnočasových aktivit.  
A.3 Koncepční podpora ochrany a využití movitého i nemovitého kulturního dědictví a zachování 

tradic.  
A.4 Podpora významných a tradičních kulturních akcí i drobných lokálních kulturních akcí, 

důležitých pro zachování regionální identity.  
A.5 Finanční podpora fungování a rozvoje stávajících tělovýchovných a sportovních zařízení.  
A.6 Podpora budování nových tělovýchovných a sportovních zařízení, využitelných i pro 

neorganizované trávení volného času.  
A.7 Podpora budování vybrané infrastruktury pro vrcholový sport.  
A.8 Podpora činnosti center volného času, základních uměleckých škol a neziskových organizací 

zabývajících se neformálním vzděláváním; převedení některých zařízení pod místní 
samosprávy (v obcích, kde je to účelné). 

A.9 Podpora aktivit národnostních menšin, které napomohou k udržení jejich kulturní tradice. 

I.4 Zajištění bezpečnosti obyvatel 

Aktivity: 
A.1 Realizace projektů prevence kriminality. 
A.2 Realizace projektů prevence sociálně patologických jevů u všech skupin obyvatel. 
A.3 Posilování dopravní bezpečnosti.  
A.4 Zdokonalování systému krizového řízení (např. pro oblast živelních pohrom). 
A.5 Podpora fungování a dalšího rozvoje integrovaného záchranného systému. 
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A.6 Zpracování bezpečnostního auditu Jihomoravského kraje. 

II. Znalostní potenciál a konkurenceschopnost – Věda, výzkum, inovace 

Cíl: Rozvinout a udržet klíčové aspekty konkurenceschopnosti kraje (vzdělanost, výzkum a inovace, 
dostupnost, atraktivnost) a posílit spolupráci jednotlivých subjektů.  

Opatření: 

II.1 Podpora inovačních aktivit a vzniku nových firem 

Aktivity: 
A.1 Podpora fungování podnikatelských inkubátorů a podpora rozvoje firem v inkubátorech.  
A.2 Dobudování a zefektivnění využití inovační infrastruktury. 
A.3 Zkvalitnění informačních center pro podnikatele – Rozšíření poskytovaných služeb do oblasti 

přenosu inovací a nových poznatků do praxe. 
A.4 Založení a podpora „business angels“ centra s cílem přilákání soukromého/rizikového kapitálu). 
A.5 Založení Start-up grantu pro inovační firmy. 
A.6 Podpora asistence při řešení regenerace brownfields. 
A.7 Důsledná implementace RIS JMK 3. 

II.2 Podpora vědy a výzkumu 

Aktivity: 
A.1 Podpora mezinárodních programů mobility pro studenty, doktorandy, mladé vědce a 

akademické pracovníky (incoming/outgoing). 

A.2 Systematická spolupráce vysokých škol v oblasti mezinárodní mobility studentů a 
akademických pracovníků a v oblasti transferu inovací. 

A.3 Podpora Středoevropského technologického institutu (CEITEC). 
A.4 Podpora projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC).   
A.5 Podpora Masarykova onkologického ústavu při dosahování statutu mezinárodního centra 

excelence. 
A.6 Podpora výzkumu a vývoje na vysokých školách a spolupráce vysokých škol se zaměstnavateli 

a odběrateli výsledků výzkumu. 
A.7 Vytvoření odpovídajících podmínek pro zahraniční vědce (bydlení, platové podmínky 

srovnatelné s EU průměrem – vytvoření fondu). 
A.8 Popularizace vědy, výzkumu a inovací. 

II.3 Podpora podnikatelského prostředí  

Aktivity: 
A.1 Podpora spolupráce vysokých škol a podnikatelských subjektů v oblasti transferu inovací. 
A.2 Podpora spolupráce vysokých škol a podnikatelských subjektů při výchově inovačních 

manažerů. 
A.3 Tvorba podmínek pro místní a regionální networking podnikatelských subjektů. 
A.4 Podpora zlepšování podmínek pro kvalitní život kvalifikovaných zahraničních pracovníků.  
A.5 Podpora systematického osobního rozvoje inovativních manažerů, vědců a nadaných studentů 

(teambuildingové aktivity, zlepšování soft skills atd.).  
A.6 Systematická péče o investory. 
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III. Dostupnost a obslužnost 

Cíl: Zkvalitnit dopravní infrastrukturu, podpořit budování páteřních komunikací a zajistit obslužnost území 
kraje veřejnou dopravou. 

Opatření: 

III.1 Zlepšení dopravní infrastruktury 
Aktivity: 
A.1 Podpora dokončení projektové přípravy a zahájení realizace rychlostní komunikace R43 

(Troubsko – Kuřim – Sebranice – hranice kraje). 
A.2 Podpora dokončení projektové přípravy a zahájení realizace pokračování rychlostní 

komunikace R52 (Pohořelice – Mikulov – státní hranice). 
A.3 Podpora dokončení projektové přípravy a zahájení realizace pokračování rychlostní 

komunikace R55 (Břeclav – Hodonín – Moravský Písek a dále územím Zlínského kraje do 
Uherského Hradiště. 

A.4 Podpora zkapacitnění dálnice D1 v úseku Kývalka – Holubice. 
A.5 Podpora územní a projektové přípravy jihozápadní (Troubsko – Modřice – Chrlice) a 

jihovýchodní tangenty (Chrlice – Tvarožná). 
A.6 Podpora zahájení výstavby dalších staveb velkého městského okruhu v Brně. 
A.7 Modernizace silnice I/53 Pohořelice – Znojmo. 
A.8 Realizace souvislých oprav povrchu významných ucelených úseků silnic v majetku 

Jihomoravského kraje. 
A.9 Opravy příp. výměny mostů, které jsou v majetku Jihomoravského kraje. 
A.10 Modernizace železničního uzlu Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží 
A.11 Modernizace tratě č. 300 Brno – Přerov (I. etapa Blažovice – Nezamyslice).  
A.12 Modernizace a elektrizace tratě č. 240 Brno – Jihlava a zdvojkolejnění úseku Střelice – 

Zastávka.  
A.13 Podpora širšího zapojení letiště Brno-Tuřany do kombinované dopravy. 
A.14 Zpracování přehledu nepotřebné dopravní infrastruktury a nalezení nejvhodnějších způsobů 

nového využití. 
A.15 Zavádění telematiky ke zvýšení plynulosti provozu na nejzatíženějších dopravních 

komunikacích v kraji. 
A.16 Podpora realizace protihlukových opatření v dopravně exponovaných oblastech kraje (přeložky 

komunikací, obchvaty, protihlukové bariéry, stavební a organizační opatření).  

III.2 Zajištění dopravní obslužnosti 
Aktivity: 
A.1 Rozšíření integrovaného dopravního systému na území celého Jihomoravského kraje 

(Znojemsko). 
A.2 Příprava a realizace přestupních terminálů IDS a jejich propojení s prvky bezmotorové dopravy. 
A.3 Podpora budování záchytných parkovišť na uzlech IDS. 
A.4 Podpora zvyšování komfortu dopravy a návaznosti obslužné infrastruktury. 
A.5 Podpora územní a projektové přípravy severojižního kolejového diametru v Brně. 
A.6 Podpora přípravy a realizace modernizace dílčích částí železniční sítě jako součásti procesu 

zkvalitňování obslužnosti v rámci IDS – Křenovická spojka, modernizace a elektrizace traťových 
úseků Hrušovany – Židlochovice, Blažovice – Nesovice, Střelice – Ivančice / Moravský 
Krumlov. 

A.7 Zpracování studie možností rozšíření leteckých linek z letiště Brno-Tuřany. 
A.8 Podpora ekologizace dopravy – zajištění moderního vozového parku v majetku města a obcí a 

v majetku dopravců zajišťujících provoz MHD. 
A.9 Podpora opatření ke zvýšení plynulosti dopravy - budování silničních obchvatů měst a obcí. 
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A.10 Podpora rozvoje městské dopravy - omezení individuální automobilové dopravy v centrech 
měst 

A.11 Pravidelné čištění povrchu komunikací 
A.12 Podpora realizace úschoven kol "Bike and Ride" ve vybraných zastávkách, integrace poplatků 

za systémy „Park&Ride“ do tarifů IDS JMK. 

IV. Atraktivnost destinace 

Cíl: Zvýšit a prodloužit návštěvnost Jihomoravského kraje, zdůraznit jeho jedinečnost a výjimečnost a 
posílit pozitivní efekty a dopady cestovního ruchu do území v návaznosti na zvýšení atraktivity pro 
návštěvníky a na zlepšení základní i doprovodné turistické infrastrukturní základny v kraji. 

Opatření: 

IV.1 Koordinace rozvoje cestovního ruchu a kultury s ním spojené 

Aktivity: 
A.1 Podpora a další rozvoj Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava a vzájemná spolupráce 

v rámci společných projektů (Ochutnejte Moravu, Moravia Convention Bureau, šetření 
návštěvnosti…). 

A.2 Prohloubení spolupráce a společná koordinace rozvoje CR s relevantními aktéry (organizacemi 
cestovního ruchu) v jednotlivých turistických oblastech Jihomoravského kraje. 

A.3 Podpora projektů a vzájemné spolupráce subjektů veřejného a soukromého sektoru na různé 
územní úrovni (v rámci vymezených turistických oblastí kraje i mezi nimi navzájem, na 
mezikrajské – zejména sousední kraje – a přeshraniční úrovni atd.). 

A.4 Navázání aktivnější spolupráce s domácími i zahraničními incomingovými cestovními 
kancelářemi a její další rozvoj. 

A.5 Koordinace cestovního ruchu s okolními destinacemi a samosprávnými celky, a to včetně 
sousedních zahraničních států. 

A.6 Podpora činností turistických informačních center. 
A.7 Rozvíjení a posilování potenciálu lidských zdrojů v cestovním ruchu. 

IV.2 Marketingová podpora kraje 

Aktivity: 
A.1 Tvorba jednoznačné a konkrétní marketingové strategie Jihomoravského kraje (definice 

hlavních marketingových aktivit a systému propagace, vymezení cílových skupin, specifické 
turistické produkty…) 

A.2 Jasné vymezení a rozdělení marketingových aktivit mezi Jihomoravským krajem a Centrálou 
cestovního ruchu – Jižní Morava. 

A.3 Pokračování a prohlubování prezentace Jihomoravského kraje nejen doma a v sousedních 
státech České republiky, ale také ve spolupráci s agenturou Czechtourism i ve vzdálenějších 
destinacích, např. v Asii. 

A.4 Rozšíření, obsahové prohloubení a širší medializace oficiálního internetového portálu 
cestovního ruchu Jižní Moravy (http://www.jizni-morava.cz) a na něj navázaných portálů 
Jihomoravského kraje (např. http://www.cyklo-jizni-morava.cz) jako hlavní turistické informační 
brány do kraje. 

A.5 Rozvoj vhodných turistických produktů navázaných na nejrozšířenější typy aktivní turistiky 
v Jihomoravském kraji (např. pěší a cykloturistika, gastroturistika, golfová turistika). 

A.6 Podpora vinařské turistiky a vinařství jako nejvýznamnější specifické atraktivity Jihomoravského 
kraje v rámci ČR (podpora marketingových materiálů vinařské turistiky, synergie 
s marketingovou podporou značky „Vína z Moravy“, podpora nových vinařských cyklostezek…). 

http://www.jizni-morava.cz
http://www.cyklo-jizni-morava.cz
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A.7 Širší využití potenciálu významných krajských osobností a slavných událostí (J. G. Mendel, L. 
Janáček, T. G. Masaryk, A. Mucha, Věstonická Venuše, bitva u Slavkova, obléhání města Brna 
švédským vojskem atd.). 

 

IV.3 Rozvoj lázeňství a s ním spojené turistické infrastruktury a služeb 
Aktivity: 
A.1 Pokračování v rozvoji přírodních léčebných lázní v obcích Lednice, Hodonín a další rozvoj 

budoucího lázeňského centra Pasohlávky a budování návazné turistické infrastruktury. 
A.2 Prozkoumat možnosti budování dalších komplexních lázeňských zařízení ve vhodných 

lokalitách v kraji (např. Valtice, Mikulov, Lednice, Ostrov u Macochy…). 
A.3 Podpora rozšíření a zkvalitňování infrastruktury pro wellness a ozdravné pobyty v kraji. 
A.4 Podpora tvorby produktů zaměřených na rozvoj lázeňských a relaxačních pobytů a produktů, 

které je vhodně doplňují (gastroturistika, poznávací turistika, folklór, kulturní akce, vodní 
plavba…). 

IV.4 Podpora budování doprovodné turistické infrastruktury a služeb 
Aktivity: 
A.1 Důsledná ochrana, rekonstrukce a následné zpřístupnění kulturních památek pro širokou 

veřejnost. 
A.2 Podpora významných kulturních, společenských a sportovních akcí, které mají významný vliv 

na rozvoj cestovního ruchu. 
A.3 Pokračování v budování turistických liniových tras a stezek (pěší, cyklo, hipo…). 
A.4 Podpora zlepšování stavu vodních ploch (přírodních i umělých) pro koupání v kraji, budování 

nadregionálních aquaparků a infrastruktury pro vodní plavbu. 
A.5 Rozšiřování a zkvalitňování infrastruktury pro kongresovou a veletržní turistiku. 

V. Kvalita prostředí a krajiny 

Cíl: Snížit negativní působení lidské činnosti na přírodu a krajinu, provázat a sladit rozvojové procesy ve 
vztahu k prostorovému vývoji a přírodnímu prostředí. 

Opatření:  

V.1 Zlepšování stavu životního prostředí a zmírňování negativních dopadů lidské činnosti na 
životní prostředí 

Aktivity: 
A.1 Podpora výstavby čistíren odpadních vod a kanalizací s vyšší prioritou aglomerací nad 2000 

ekvivalentních obyvatel, povodí vodní nádrže Nové Mlýny a povodí náležející k projektu Čisté 
povodí Svratky (nad Brněnskou přehradou). 

A.2 Koordinace projektu Čisté povodí Svratky. 
A.3 Zavedení a optimalizace systému odděleného sběru materiálově využitelných složek 

komunálních odpadů ve všech obcích Jihomoravského kraje. 
A.4 Doplnění monitorovací sítě Jihomoravského kraje v lokalitách se zhoršenou kvalitou ovzduší. 
A.5 Podpora opatření pro snížení emisí tuhých znečišťujících látek, oxidů dusíku a těkavých 

organických látek z primárních zdrojů. 
A.6 Podpora ekologizace energetických zdrojů a tepelně energetická sanace budov. 
A.7 Podpora výsadba městské zeleně zejména podél významných liniových či plošných zdrojů 

emisí prachu. 
A.8 Podpora realizace regionálních územních systémů ekologické stability. 
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A.9 Podpora šetrného hospodaření v lesích a zalesňování (zejména v okresech Hodonín, Znojmo, 
Brno-venkov, Břeclav). 

A.10 Podpora ochrany, udržení a zlepšení příznivého stavu významných přírodních lokalit (zvláště 
chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, skladebných prvků ÚSES, VKP a přírodních 
parků). 

V.2 Udržitelný rozvoj území 
Aktivity: 
A.1 Důsledné využívání všech možností usměrňování urbanizačních aktivit. 
A.2 Důsledné využívání všech možností usměrňování stavebních a jiných činností (např. v území 

rozlivu povodňových průtoků, v územích přirozené akumulace vod, v ochranných pásmech 
vodních zdrojů apod.). 

A.3 Zajistit vypracování projektových dokumentací k realizaci plánů společných zařízení KPÚ 
v oblasti protierozní ochrany půdy, protipovodňových opatření a ÚSES včetně úhrady nákladů 
na realizační projektovou dokumentaci.  

A.4 Realizovat společná zařízení KPÚ v oblasti protierozní ochrany půdy, protipovodňových 
opatření a ÚSES.  

A.5 Sledování a usměrňování prostorových aktivit na rozvojových pólech a rozvojových osách 
s důrazem na omezování negativních dopadů suburbanizace. 

A.6 Podpora koordinační činnosti v oblasti rozvoje Lednicko-Valtického areálu s cílem zabezpečit 
financování a trvalou péči o Lednicko-Valtický areál. 

A.7 Podpora staveb vodovodů zejména v oblastech deficitu vody a zhoršené kvality vody – prioritně 
řešení zajištění kvalitní pitné vody na Znojemsku. 

A.8 Spolupráce s Pardubickým krajem a krajem Vysočina v oblasti ochrany vodních zdrojů s 
ohledem na možné negativní projevy klimatických změn v budoucnosti (vzhledem k závislosti 
JMK na zdrojích pitné vody mimo území kraje – Březová, Vír). 

A.9 Podpora staveb protipovodňové ochrany s důrazem na ochranu sídel.  
A.10 Podpora změny způsobu využití pozemků a jejich obhospodařování s cílem zvýšit jejich 

protierozní funkci a schopnost zadržovat vodu v krajině. 
A.11 Ochrana dosud nezastavěných záplavových území před zastavěním pro možnost rozlivů 

povodňových průtoků. 
A.12 Odstraňování zábran bránících volnému rozlivu povodňových průtoků do extravilánu. 

V.3 Multifunkční zemědělství 
Aktivity: 
A.1 Podpora regionální produkce zemědělských výrobků a potravin – Podpora marketingových 

akcí, klasifikace místních produktů. 
A.2 Podpora tradičních zemědělských odvětví, zejména vinařství a ovocnářství.  
A.3 Podpora diverzifikace hospodářských aktivit na venkově.  
A.4 Podpora rozvoje včelařství a dalšího drobného chovatelství, zahrádkářství, ovocnářství a 

lesnictví. 
A.5 Podpora krajinotvorné funkce zemědělství a realizace preventivních opatření před nepříznivými 

dopady budoucích klimatických změn nejvýrazněji se projevujících v jižních částech kraje 
(zejména sucho). 

V.4 Rozvinutí potenciálu venkova 
Aktivity: 
A.1 Podpora fungování venkovských svazků obcí. 
A.2 Posilování spolupráce subjektů rozvoje venkova v kraji a koordinace aktivit měnících prostředí 

venkova. 
A.3 Podpora realizace společných zařízení a environmentálních a dalších opatření schválených 

komplexních pozemkových úprav. 
A.4 Podpora tradičních venkovských řemesel a činností. 
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A.5 Podpora spolkového života. 
A.6 Podpora aktivit, které umožní udržet a zvyšovat kvalitu života na venkově. 
A.7 Podpora aktivit vedoucích k předkládání projektů obcí či jiných subjektů do jednotlivých fondů 

EU, zejména pak programů ROP, EAFRD a přeshraniční spolupráce. 

7. Přehled uvažovaných variant řešení 

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013 není řešen variantně. 

8. Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vlivů 

Vývoj programu rozvoje kraje: 

První program rozvoje Jihomoravského kraje byl vypracován a schválen v roce 2002. Členil se na 7 
problémových okruhů a v rámci nich na 72 opatření. Přibližně třetina těchto opatření nebyla naplňována. 

V roce 2006 byla v návaznosti na Strategii rozvoje Jihomoravského kraje 2006-2016 zpracována 
aktualizace programu rozvoje kraje, nicméně strukturou, pojetím i obsahem šlo o zcela nový dokument. 
Věcná struktura programu se členila na 26 opatření v šesti prioritách. 

Srovnáme-li věcné členění, tak program rozvoje z roku 2006 koncentroval do jedné priority všechna 
hospodářská odvětví a obdobně soustředil zastřešující otázky řízení rozvoje území, spolupráce a 
fungování veřejné správy. V obou programech zůstala v obdobné podobě témata technická infrastruktura a 
životní prostředí a přírodní zdroje. U tématu lidské zdroje došlo k přesunu problematiky trhu práce z 
hospodářského okruhu do priority lidských zdrojů. 

Koncepční dokumenty kraje a jejich souvislosti 

Jihomoravský kraj má zpracováno více než dvacet tematických krajských koncepcí. Jde o dokumenty 
různé doby vzniku, délky platnosti, míry obecnosti i celkového pojetí. Jsou důležitým vstupem pro 
identifikaci jednotlivých aktivit naplňovaných v programu rozvoje. Program rozvoje je současně 
dokumentem propojujícím zpracované koncepce v kontextu aktuální socioekonomické i politické situace. 

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013 je plně v souladu s těmito dokumenty:  
• Lisabonská strategie; 
• Strategie hospodářského růstu České republiky; 
• Strategie rozvoje kraje; 
• Strategie pro Brno.  

Ostatní strategické dokumenty přijaté na národní a regionální úrovni relevantní vzhledem k problematice 
životního prostředí jsou uvedeny dále. Jedná se o: 

Mezinárodní úroveň: 
• Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu 
• Rámcová úmluva OSN o změně klimatu 
• Rámcová směrnice pro vodní politiku Společenství (2000/60/ES) 
• Směrnice Evropského parlamentu a rady 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na 

ekodesign energetických spotřebičů 

Národní úroveň: 
• Politika územního rozvoje (2008) 
• Strategie udržitelného rozvoje ČR (2004) 
• Státní politika životního prostředí (2004) 
• Plán odpadového hospodářství ČR (2003) 
• Státní surovinová politika (1999) 
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• Státní energetická politika (2004) 
• Národní alokační plán k EU ETS 
• Strategie ochrany klimatického systému Země v ČR (1999) 
• Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR (2004) 
• Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky (1998) 
• Zdraví pro všechny v 21. století - Zdraví 21 (2002) 
• Národní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie 

(2002) 
• Vodohospodářská politika ČR (2004) 
• Integrovaný národní program snižování emisí ČR (2004) 
• Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti (2005) 
• Státní program ochrany přírody a krajiny ČR (1998) 
• Národní lesnický program (2003) 
• Dopravní politika ČR (2005) 
• Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy (2004) 
• Národní implementační plán Stockholmské úmluvy (2004) 

Regionální úroveň: 
• Územně plánovací dokumentace Jihomoravského kraje 
• Koncepce podpory státní památkové péče v Jihomoravském kraji 
• Strategie rozvoje cestovního ruchu 
• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 
• Koncepce environmentálního vzdělávání 
• Koncepce rozvoje vinařství ČR 
• Územní energetická koncepce 
• Program rozvoje tělovýchovy a sportu 
• Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 
• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
• Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje 
• Koncepce rozvoje ovocnictví Jihomoravského kraje 
• Program snižování emisí znečišťujících látek 
• Regionální inovační strategie 
• Strategie rozvoje hospodářství Jihomoravského kraje v odvětví zemědělství, zpracovatelský a 

potravinářský průmysl 
• Plánování v oblasti vod 

Nelze vyloučit ani přítomnost dalších koncepcí resp. programů různých subjektů. Vlivy realizace všech 
koncepcí budou vzájemně interferovat, při vhodném návrhu aktivit, odpovídajícím posouzení vlivů na 
životní prostředí a realizaci odpovídajících opatření nelze očekávat významné riziko kumulace negativních 
vlivů. V řadě případů lze očekávat, že koncepce se budou překrývat, resp. budou využívat společné 
finanční zdroje. 
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9. Předpokládaný termín dokončení 

Program rozvoje Jihomoravského kraje bude dokončen v roce 2009. 

10. Návrhové období 

Návrhové období realizace je vymezeno roky 2010 až 2013. 

 

11. Způsob schvalování 

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013 bude schválen zastupitelstvem Jihomoravského kraje.  
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ČÁST C 
ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ 

1. Vymezení dotčeného území 

Dotčené území je vymezeno správními hranicemi Jihomoravského kraje. 

2. Výčet dotčených územních samosprávných celků 

Dotčenými vyššími územně samosprávnými celky jsou: 

Jihomoravský kraj     Jihomoravský kraj 
     Žerotínovo nám. 3/5 

    601 82  Brno 

3. Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území 

3.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví1 

Rozloha kraje je 7 196 km2. Kraj je složen ze 7 okresů a k 1. 1. 2004 bylo na tomto území vytvořeno 21 
obcí s rozšířenou působností. K 31.12.2007 měl Jihomoravský kraj 1 140 534 obyvatele, 555 338 mužů a 
585 196 žen. Počet obyvatel od roku 2003 stoupá, ve srovnání s rokem 2006 činil celkový přírůstek 7 971 
obyvatel. Přirozený přírůstek je poprvé od roku 1994 kladný, počet živě narozených převýšil počet 
zemřelých o 597 a v přepočtu na 1 000 obyvatel dosáhl hodnoty 0,5. Záporný přirozený přírůstek byl 
zaznamenán v okresech Břeclav a Hodonín. Nejvyšší přirozený přírůstek a zároveň nejvyšší přírůstek 
stěhováním zaznamenal okres Brno-venkov. V tomto okrese došlo k navýšení počtu obyvatel o 12 %, a to 
nejen zmíněnými přírůstky, ale především v důsledku přesunu 25 obcí z okresů Blansko, Břeclav a Znojmo 
k 1.1.2007.  
V kraji nadále pokračuje proces demografického stárnutí, průměrný věk je 40,6 roku. Podíl obyvatel 
starších 65 let pozvolna roste, v přepočtu na 100 dětí ve věku 0–14 let, tzv. index stáří, se zvýšil ze 106,1 v 
roce 2006 na 108,9 a je po Praze druhý nejvyšší. 
V roce 2007 zemřely v kraji 11 774 osoby, 5 859 mužů a 5 915 žen. Hrubá míra úmrtnosti, tj. počet 
zemřelých na 1 000 obyvatel, činila u mužů 10,6 a u žen 10,1, celkem pak 10,4. Příčinám úmrtí 
dlouhodobě vévodí u obou pohlaví nemoci oběhové soustavy následovány novotvary. U zemřelých mužů 
byly nemoci oběhové soustavy příčinou úmrtí ve 47 % a novotvary ve 28 %, v 7 % poranění a otravy a po 
6 % nemoci dýchací a trávicí soustavy. Nejčastější příčinou úmrtí žen byly rovněž nemoci oběhové 
soustavy, které se podílely na celkovém počtu úmrtí žen 59 %, novotvary 22 %, nemoci dýchací soustavy 
5 %, poranění a otravy 4 % a nemoci trávicí soustavy 3 %. Většina úmrtí je trvale způsobena nemocemi 
oběhové soustavy a novotvary, přičemž v přepočtu na 100 tisíc obyvatel podle pohlaví zemřelo na nemoci 
oběhové soustavy 603 žen a 495 mužů a na novotvary 297 mužů a 219 žen. Na poranění a otravy zemřelo 

                                                   
1 Zdroj: Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2007, UZIS 2007 
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dvakrát více mužů než žen. V porovnání s rokem 2006 je počet úmrtí na nemoci dýchací soustavy u mužů 
stejný a u žen poklesl, počet úmrtí na nemoci trávící soustavy vzrostl jak u mužů, tak u žen. 
Ve věku do jednoho roku zemřelo 46 dětí, 31 chlapců a 15 dívek, z toho bylo 38 úmrtí do 28 dní života. 
Kojenecká úmrtnost zůstala na hodnotě 3,7 promile stejně jako v roce minulém, novorozenecké úmrtnosti 
vzrostla ze 3,0 v roce 2006 na 3,1. Příčinou úmrtí byly především některé stavy vzniklé v perinatálním 
období (P00–P96) a vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality (Q00–Q99). Vnější příčiny 
(V01–Y98) zavinily čtyři úmrtí, dopravní nehody se na nich nepodílely.  
Střední délka života při narození vyjadřuje počet let, kterých se průměrně dožije novorozenec za 
předpokladu zachování úmrtnosti z období jejího výpočtu. Počítá se za dvouleté období a v 
Jihomoravském kraji byla v letech 2006–2007 u mužů 73,6 let a u žen 80,3 let. 
Alergická onemocnění 
Znečištěné životní prostředí, jmenovitě znečištění ovzduší, je jedním z faktorů, který se podílí na 
alergických onemocněních. Jejich počet stále narůstá. Počet pacientů léčených v alergologických 
ordinacích v kraji v roce 2007 byl 92 624, tj. 8 % všech obyvatel kraje (celkově je v ČR 9 % pacientů s 
alergickým onemocněním). 
 

 
Akutní respirační onemocnění (ARO) 
ARO jsou nejčastější skupinou onemocnění dětského věku a jejich výskyt je výsledkem působení řady 
vlivů jako je epidemiologická situace, odolnost organismu, znečištění ovzduší a klimatické podmínky. 
Incidence ARO proto hraje důležitou roli v popisu zdravotního stavu obyvatelstva. Prezentovaná informace 
udává, kolik dětí (přepočteno na 1 000 dětí) bylo ošetřeno lékařem pro akutní respirační onemocnění; 
zahrnuje tedy i rozhodnutí rodiče, zda jít k lékaři, a subjektivní hodnocení lékaře. 
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3.2. Ovzduší a klima 
Emisní situace 
Kvalita ovzduší v regionu je ovlivňována velkými i malými zdroji znečištění. Z porovnání jednotlivých 
kategorií Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO)1, provedeném v Krajském programu 
snižování emisí (2004), je patrný vyšší podíl tuhých emisí z domácích topenišť (nízký stupeň plynofikace 
malých zdrojů) a z dopravy. U emisí SO2 jsou dominantním zdrojem velké zdroje a domácí topeniště na 
tuhá paliva. U emisí NOx je jednoznačně patrný vysoký podíl z dopravy (dálnice D1, D2) a u emisí CO a 
CxHy především vliv mobilních zdrojů a částečně i vliv domácích topenišť. 
V rámci České republiky je Jihomoravský kraj z hlediska emisí hlavních znečišťujících látek trvale 
pod celostátním průměrem. Významnou škodlivinou jsou dlouhodobě NOx. Na jejich produkci se v roce 
2007 z 81 % podílely mobilní zdroje, což je výrazně vyšší podíl než u celostátního průměru. Mobilní zdroje 
jsou také významným producentem CO, na jehož produkci se podílely 85 %, ze 68 % se pak podílí 
na emisích tuhých znečišťujících látek (TZL).  
V roce 2007 došlo oproti roku 2006 k relativní stagnaci celkových emisí znečišťujících látek, k mírnému 
poklesu emisí došlo u škodlivin CO a VOC a k mírnému nárůstu u tuhých znečišťujících látek na úrovni do 
1%. 
Zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší jsou v kraji zastoupeny spalovnou komunálního odpadu, 
výrobou barev, gumárenským průmyslem a energetickými spalovacími zdroji. Nejvýznamnějším 
producentem emisí NOX (79 %), TZL (67 %) a CO (84 %) jsou mobilní zdroje. Nejvýznamnějším 
producentem SO2 jsou velké zdroje (79 %), VOC a NH3 malé zdroje (57 %, resp. 48 %). Oproti roku 2006 
došlo v roce 2007 k nepatrným poklesům celkových emisí NOX, CO, VOC a NH3 a k nárůstu celkových 
emisí TZL v důsledku růstu emisí z malých zdrojů a SO2 z velkých zdrojů. Doporučené hodnoty krajských 
emisních stropů k roku 2010 byly v roce 2007 splněny pro SO2, NOX a NH3. Emise VOC byly v roce 2007 
těsně nad emisním stropem. 
Na emisích TZL se také významně podílejí malé zdroje, které produkují 30 % celkových emisí. Současně 
se výrazně projevuje sekundární prašnost způsobená uvolňováním prachových částic ze zemědělských 
ploch.  
 

                                                   
1 A. stacionární zdroje - REZZO 1 až 3 - technologické objekty obsahující stacionární zařízení ke spalování paliv, zařízení technologických 
procesů, uhelné lomy a jiné plochy s možností zapaření, hoření nebo úletu znečišťujících látek, sklady, skládky a jiné stavby, zařízení 
a činnosti podle kolaudačního rozhodnutí. 
 Velké zdroje znečišťování - REZZO 1 - technologické objekty obsahující stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu vyšším 

než 5 MW a zařízení zvlášť závažných technologických procesů. 
 Střední zdroje znečišťování - REZZO 2 - technologické objekty obsahující stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu od 

0,2 do 5 MW, zařízení závažných technologických procesů, jakož i uhelné lomy a obdobné plochy s možností hoření, zapaření nebo úlet 
znečišťujících látek. 

 Malé zdroje znečišťování - REZZO 3 - technologické objekty obsahující stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu nižším 
než 0,2 MW, zařízení technologických procesů nespadajících do kategorie velkých a středních zdrojů znečišťování, plochy, na kterých 
jsou prováděny práce, které mohou způsobovat znečišťování ovzduší, skládky paliv, surovin, produktů a odpadů a zachycených exhalátů 
a jiné stavby, zařízení a činnosti výrazně znečišťující ovzduší. 

B. mobilní zdroje - REZZO 4 - pohyblivá zařízení se spalovacími nebo jinými motory, která znečišťují ovzduší. 
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Tab.: Emise hlavních znečišťujících látek podle krajů po okresech (t/rok)1 

*nezahrnují emise VOC a NH3 z nesledovaných zdrojů použití rozpouštědel a chovů hosp. 
zvířat 

Tuhé látky SO2 NOx CO VOC NH3 
Okres [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok 
Blansko 181,8 337,8 322,7 589,9 213,9 264,8 
Brno - město 129,8 197,4 674,1 367,2 213,2 15,1 
Brno - 
venkov 343 242,3 1001,7 2276,9 229,6 485,9 
Břeclav 96,4 107,3 399,6 450,7 307,3 570,2 
Hodonín 216,9 2784,9 783,1 388 203,8 801,9 
Vyškov 219,5 101,2 131,4 245,4 97,9 252,1 
Znojmo 181,9 422,2 425,2 884,2 169 1174,9 

 
Tab.: Celkové emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů, podíly podle kategorií zdrojů znečišťování ovzduší (t.rok-1)  

 Rok REZZO TZL SO2 NOx CO VOC NH3 

2006 1-4 5329,5 4267,6 19190,2 35188,9 17759,5 6609,4 Emise 
celkem 2007 1-4 4912,2 4243,6 19093,2 34432,7 18148,1 7398,2 

Emise 2006 1–3 1374,2 4174,4 4023,8 5511,3 11228,1 7142,9 

celkem 2007 1–3 1729,20 4 193,10 3737,80 5202,30 10636,20 6335,50 

Velké 2006 1 418,7 3243,1 2836,8 2711,6 841,5 2490,9 

zdroje 2007 1 441,2 3317,3 2602,1 2448,7 621,9 2500,2 

Střední 2006 2 311,3 146,0 379,0 358,7 404,0 1275,2 

zdroje 2007 2 324,8 125,0 353,6 364,0 306,1 1 064,7 

Malé 2006 3 644,2 785,3 808,0 2441,0 9982,6 3376,8 

zdroje 2007 3 963,2 750,8 782,1 2 389,6 9 708,2 2 770,6 

Mobilní 2006 4 3538 69,2 15069,4 28921,4 6920,0 255,3 

zdroje* ) 2007 4 3600,3 74,5 15452,4 29986,6 7123,3 273,9 

                                                   
1 data pro rok 2007 a zdroje kategorie REZZO 1-3, zdroj ČHMÚ 
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Imisní situace 
V roce 2007 bylo na třech stanicích (Brno–Tuřany, Brno–střed a Brno–Masná) z jedenácti zaznamenáno 
překročení denního imisního limitu pro suspendované částice PM10. Dále na čtyřech stanicích (ze 13) 
klasifikovaných jako dopravní (Brno–střed, Brno–Výstaviště, Brno–Zvonařka, Brno–Svatoplukova) byl 
překročen roční imisní limit pro oxid dusičitý. Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší* byly na 2,4 % území 
kraje. Z mapky je jasné, že velkou část těchto oblastí tvoří území aglomerace Brno. V porovnání s rokem 
2005, kdy za oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší bylo definováno 96,9 % území aglomerace a 65,1 % 
Jihomoravské zóny, a v porovnání s rokem 2006, kdy tyto oblasti tvořily 63 % území aglomerace a 58 % 
Jihomoravské zóny, se jedná o zlepšení, zejména pokud jde o zónu Jihomoravského kraje. 
V roce 2007 bylo na měřicích stanicích lokalizovaných na území kraje zaznamenáno pouze překročení 
cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren, a to na stanici Brno–Kroftova. Jako oblast s překročenými 
cílovými imisními limity pro ochranu zdraví** bylo vymezeno 1,3 % území kraje. V porovnání s rokem 2005, 
kdy za tyto oblasti bylo definováno 78 % území aglomerace a 2 % Jihomoravské zóny, a v porovnání s 
rokem 2006, kdy tyto oblasti tvořily 77 % území aglomerace a 7 % Jihomoravské zóny, se jedná o 
zlepšení. 
Na území Jihomoravského kraje a Brněnské aglomerace jsou na základě posouzení imisní situace za rok 
2007, dle věstníku MŽP částka 6/2009 z června 2009 vyhlášeny oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 
(OZKO) na území následujících správních obvodů stavebních úřadů: 
 
 

 
* Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší se rozumí území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu 
pro ochranu lidského zdraví u jedné nebo více znečišťujících látek (oxid siřičitý, suspendované částice PM10, oxid dusičitý, olovo, 
oxid uhelnatý a benzen). 

** Platí pro kadmium, arsen, nikl a benzo(a)pyren. Ozon není do celkového hodnocení zahrnut z důvodu překročení jeho cílového 
imisního limitu na většině území České republiky. Imisní a cílové imisní limity (LV a TV) jsou ustanoveny nařízením vlády č. 597/2006 
Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Výběr měřicích stanic pro vyhodnocení kvality ovzduší. 
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V roce 2007 došlo na území Jihomoravského kraje k překročení imisních limitů pro tuhé znečišťující látky 
frakce PM10, NO2 a cílových imisních limitů pro polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako 
benzo(a)pyren. K překračování imisních limitů včetně mezí tolerance došlo u škodliviny NO2. Meze 
tolerance byly překročeny na území 3 správních obvodů v brněnské městské aglomeraci.  
Jsou to městské části: 

• Brno - Maloměřice a Obřany 
• Brno - sever 
• Brno - Židenice 
Na celém území Jihomoravského kraje a Aglomerace města Brna rovněž došlo v roce 2007 k překročení 
cílového imisního limitu pro troposférický ozón. 
Z hlediska limitů pro ochranu ekosystémů jsou do OZKO zařazeny Bílé Karpaty, Moravský kras, NP Podyjí 
a Pálava. 
Klimatické údaje 
Severozápadní, západní a jihozápadní část Jihomoravského kraje (Českomoravská a Brněnská vrchovina) 
spadají do mírně teplé klimatické oblasti. Centrální, jižní a jihovýchodní část mají podmínky teplé oblasti. 
Průměrná roční teplota kolísá mezi 8,5 až 9,5 °C, průměrná měsíční teplota nejteplejšího měsíce roku 
(července) se pohybuje v mezích od 18,5 do 19,5 °C, nejstudenějšího pak (ledna) od -2,5 do -2,0 °C. 
Roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 450 - 500 mm. 
Centrální a jihovýchodní část města Brno se nachází v teplé klimatické oblasti, severozápadní pak spadá 
do oblasti s mírně teplým klimatem. Průměrná roční teplota kolísá mezi 8,5 až 9,0 °C, průměrná měsíční 
teplota nejteplejšího měsíce roku (července) se pohybuje v mezích od 18,5 do 19,0 °C, nejstudenějšího 
pak (ledna) od -2,5 do -2,0 °C. Roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 450 - 500 mm. 
V posledních dekádách se objevují klimatické výkyvy v návaznosti na probíhající klimatické změny. 

3.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky 
Zdroji hluku jsou zejména dopravní zařízení (dálnice, silnice, městské komunikace, železnice a letiště), 
méně pak technologická zařízení (těžba, průmysl). V pásmech přiléhajících ke zdrojům jsou hygienické 
limity překračovány, což je významné zejména v hustě obydlených oblastech, na většině dotčeného území 
je však hluková situace vyhovující. 
Nejvýznamnějším zdrojem hluku je silniční doprava. Nejvyšší počet obyvatel na území kraje, dotčených 
hlukem (ukazatel Ln pro rušení spánku je 60 dB) z dopravy na nejvíce frekventovaných silnicích, žije v 
aglomeraci Brno (33 490 obyvatel), dále ve Znojmě (5 575 obyvatel), v Bučovicích (1 110 obyvatel) a v 
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Břeclavi (859 obyvatel). Celodenně (Ldvn = 70 dB) je hlukem z dopravy dotčeno cca 29 657 obyvatel 
brněnské aglomerace, 5 197 obyvatel Znojma, cca 998 obyvatel Bučovic a cca 793 obyvatel v Břeclavi.1 
V území se vyskytuje řada významných, jednoduchých, drobných nebo nevýznamných zdrojů ionizujícího 
záření, převážně pro lékařské nebo technické aplikace. Úroveň záření se v celém dotčeném území 
pohybuje v úrovni přirozeného pozadí, nejsou překračovány limity ozáření obyvatel. 
V území se vyskytuje řada vysokofrekvenčních (vysílače, radiolokátory) resp. nízkofrekvenčních (elektrická 
zařízení) zdrojů neionizujícího záření, bez konfliktů s hygienickými limity. 
Další charakteristiky, které by bylo nutno zohlednit, nejsou specifikovány. 

3.4. Povrchová a podzemní voda 
Vodní toky a nádrže 
Povodí zájmového území Jihomoravského kraje je součástí povodí řeky Moravy. Toto povodí se na území 
Jihomoravského kraje skládá ze dvou samostatných hydrologických celků, které se v mnoha aspektech 
chovají  odlišně; prvním je povodí Moravy nad soutokem řek Moravy a Dyje a druhým je dílčí povodí Dyje. 
Plocha povodí Moravy v České republice zaujímá 26,2% z celkové rozlohy České republiky. Českou část 
povodí řeky Moravy tvoří zemědělská půda (59,2%), lesy (31,2%), vodní plochy (1,45%) a sídelní oblasti 
(1,51%). Průměrný roční úhrn srážek v povodí Moravy činí 635 mm a hodnota průměrného ročního odtoku 
činí 3 430 mil. m3. 
Značná část toků, které protékají územím Jihomoravského kraje, mají prameny v jiných krajích 
(Olomoucký, Zlínský, Vysočina) a některé i v zahraničí (Rakousko, Slovensko).  
Hlavními toky jsou : 

• Dyje se Želetavkou a s 29 přítoky (starými koryty), 
• část řeky Hané s přítoky, Jevišovka s 1 přítokem, 
• Svratka se 14 přítoky, 
• Svitava se 7 přítoky, 
• Jihlava  a Oslava se 4 přítoky, 
• Kyjovka a Morava  (s přítoky a dopravními cestami). 

Většina těchto hlavních toků a významných přítoků je ve správě Povodí Moravy s.p. Ostatní menší toky 
jsou ve správě Lesů ČR, Zemědělské vodohospodářské správy (ZVS), obcí, Vojenských újezdů, Správy 
národních parků a fyzických či právnických osob. 
Na hlavních tocích je devět umělých vodních děl, které jsou ve správě Povodí Moravy a mají několik 
hlavních funkcí. Jsou to: 

• na řece Dyji  VD Vranov (akumulace, energie, rekreace, zdroj pitné vody),  
VD Znojmo (vyrovnávací nádrž, zdroj pitné vody, energie), 
VD Nové Mlýny (horní, střední, dolní) (akumulace, rekreace, závlahy), 

• na řece Svratce  VD Brno - Kníničky (akumulace, energie, rekreace),  
• na řece Jevišovce VD Jevišovice (akumulace),  
• na řece Skaličce VD Oleksovice (akumulace),  
• na řece Křetínce VD Letovice (akumulace, energie, rekreace),  
• na řece Bělé  VD Boskovice (zdroj pitné vody, akumulace), 
• na řece Malá Haná VD Opatovice (akumulace, zdroj pitné vody)  

Ve správě ZVS je 11 větších nádrží v bývalém okrese Blansko, 11 nádrží v Brně - venkově, 5 nádrží na 
Břeclavsku, 9 nádrží na Hodonínsku, 3 nádrže na Vyškovsku a 16 nádrží na Znojemsku. Jejich funkce je 
převážně akumulační i když jen lokálního významu. 

                                                   
1 Zdroj: Stav životního prostředí v krajích - Jihomoravský kraj 2007, Cenia, Jihomoravský kraj. 
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Velká část menších rybníků a nádrží je ve správě ostatních institucí (Lesy ČR, obce, Vojenské újezdy, 
Správa národních parků a fyzické či právnické osoby). Tyto nádrže mají rovněž lokální akumulační 
význam. Jejich další využití je energetické nebo jde o chovné rybníky. 
Čistota toků a nádrží 
Čistota toků a její vývoj je dlouhodobě sledován v mnoha parametrech ve státní sítí sledování kvality 
povrchových vod.  
V roce 2007 bylo hodnoceno 31 profilů na vodních tocích Morava, Dyje, Svitava, Svratka, Jihlava, 
Trkmanka, Jevišovka, Litava, Kyjovka, Bobrava, Oslava, Rokytná a Velička.  
Ve skupině A dosahovaly nejčastěji IV. a V. třídy AOX, celkový fosfor a nerozpuštěné látky. Již dlouhodobě 
je v kraji nejznečištěnějším tokem Trkmanka. Jen o něco lépe byly hodnoceny Litava, Kyjovka a Rokytná. 
Morava měla ve III. třídě zařazenou většinu profilů v ukazatelích CHSKCr a BSK5 a na dolním toku veškerý 
fosfor. Jihlava dosáhla v celkovém hodnocení nejlepší kvality v Řeznovicích (ve III. třídě pouze 
dusičnanový dusík a AOX). Svitava byla hodnocena III. třídou u dusičnanového dusíku a veškerého fosforu 
na všech profilech v kraji. Obdobnou kvalitu zaznamenala Svratka, ale v některých profilech dosáhlo III. 
třídy více ukazatelů. Dyje byla nejlépe hodnocena v okolí Znojma, kde žádný z ukazatelů nepřesáhl II. 
třídu.  
Ve skupině B dosáhl III. třídy pouze chlorbenzen, přičemž se projevil vliv vyšší meze stanovitelnosti jedné 
z laboratoří.   
Ve skupině C byly nejvíce znečištěny Trkmanka, Kyjovka a Litava. Ve IV. a V. třídě byly veškeré železo, 
veškerý mangan a zinek. Ve III. třídě na některých tocích rtuť a měď.Ve skupině D ovlivnil výsledné 
zatřídění zejména chlorofyl. 
 

 
 
Obecně je možno konstatovat, že u většiny toků, zejména menších, kde vodnatost je poměrně malá, 
znečistění značně kolísá a pohybuje se od III. do V. třídy. Jedná se o znečistění anorganického tak 
i organického původu.  
Příčinou je stále nedostačující územní a provozní intenzita čištění odpadních vod u bodových zdrojů 
znečišťování, množství malých sídel, u kterých chybí ČOV, rozsáhlé plošné znečišťování povodí vodních 
toků zejména intenzivní zemědělskou výrobou a průsaky ze starých ekologických zátěží, aglomeracemi 
s průmyslem bez ochrany při haváriích (zejména ropnými produkty) či splachy vytěžených hlušin. 
Dokladem jsou místní ekologické katastrofy spojené s úhynem ryb. Situace v čištění odpadních vod se 
však v poslední době výrazně zlepšuje. 
Znečistění toků způsobuje následně zanášení nádrží a zmenšení jejich akumulačních schopností při 
povodních a omezení využití vod z těchto toků pro závlahy. Na znečistění toků se podílí i činnosti 
a zástavby na horních tocích mimo území Jihomoravského kraje. 
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Kvalita vody v nádržích a rybnících odpovídá kvalitě vody na tocích a je poměrně špatná. Zejména sinice 
ohrožují zdravotní stav vodních živočichů a omezují rekreační využití vodních nádrží. Znečistění je 
dlouhodobé a jeho sanace si vyžádá delší dobu než u toků, kde samočisticí procesy probíhají rychleji. 
Jsou to zejména usazené kaly, které přitekly z toků či občasných vodotečí a omezující akumulační 
schopnosti těchto nádrží. 
Podzemní voda 
Z regionálně hydrogeologického pohledu spadá oblast JMK do následujících  hydrogeologických rajónů: 
Rajóny svrchní vrstvy: 

• 1624 Kvartér Valové, Romže a Hané 
• 1641 Kvartér Dyje  
• 1642 Kvartér Jevišovky 
• 1643 Kvartér Svratky 
• 1644 Kvartér Jihlavy 
• 1651 Kvartér  Dolnomoravského úvalu  
• 1651 Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje 

Rajóny základní vrstvy: 

• 2230 Vyškovská brána 
• 2241 Dyjsko-svratecký úval  
• 2242 Kuřimská kotlina 
• 2250 Dolnomoravský úval  
• 3110 Pavlovské vrchy a okolí 
• 3222 Flyšové sedimenty v povodí Moravy 
• 3230 Středomoravské Karpaty  
• 4230 Ústecká synklinála v povodí Svitavy 
• 5221 Boskovická brázda - severní část  
• 5222 Boskovická brázda - jižní část 
• 6540 Krystalinikum v povodí Dyje  
• 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy 
• 6560 Krystalinikum v povodí Svratky 
• 6570 Krystalinikum brněnské jednotky 
• 6620 Kulm Drahanské vrchoviny 
• 6630 Moravský kras 

Hydrogeologický rajón je pokládán za základní územní jednotku pro bilancování podzemních vod. 
Určujícím hlediskem pro začlenění území do jednotlivých hydrogeologických rajónů jsou geologická 
a hydrogeologická charakteristika horninového prostředí a hydrologická, klimatická a morfologická 
charakteristika (režim podzemních a povrchových vod, vodní toky, morfologie terénu, srážky, atd.). 
Hydrogeologická rajonizace uplatňuje čtyřmístné číselné označení, kde první pozice uplatňuje základní 
genetickou charakteristiku: 

• 1 ... hg rajony v kvartérních fluviálních sedimentech, 
• 2 ... hg rajony v neogenních a křídových pánevních sedimentech, 
• 3 ... hg rajony v paleogenních a křídových pánevních sedimentech Karpatské soustavy, 
• 4 ... hg rajony v sedimentech svrchní křídy, 
• 5 ... hg rajony v sedimentech permokarbonu, 
• 6 ... hg rajony v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika. 

Druhá pozice vytváří skupinu hg rajonů, které mají vzájemnou souvislost. Třetí pozice je vlastní hg rajon, 
totožný se základní jednotkou vodohospodářské bilance podzemních vod. A čtvrtá pozice (v našem 
případě neuváděná) označuje subrajon, tedy dělení, které je žádoucí z pohledu podrobnější bilance 
podzemní vody. 
Konkrétní údaje o hladině podzemní vody nejsou relevantní  pro účely posouzení a nebyly zjišťovány. 
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CHOPAV 
V oblasti   se vyskytuje jedna chráněná oblast přirozené akumulace podzemní vody, a to Kvartér řeky 
Moravy, vyhlášené nařízením vlády ČR č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod 
Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská 
pánev a Kvartér řeky Moravy. 

3.5. Půda 
Půda je jednou ze základních přírodních složek ekosystému a patří k důležitým přírodním zdrojům. Jejím 
využíváním dochází k přeměně na antropogenní kulturní krajinu. 
Úvalové části Jihomoravského kraje a podhůří Jihomoravských Karpat mají půdy s nejvyšším produkčním 
potenciálem v ČR, ale jsou zároveň vystaveny silné antropogenní větrné i vodní erozi. Jihomoravský kraj 
má nejvyšší zastoupení půd s nejvyšším produkčním potenciálem ze všech krajů ČR. 
Podíl zemědělské půdy na celkové výměře území kraje překračuje hranici 60 % a je tak mnohem vyšší než 
celostátní průměr (54,2 %), ve struktuře pozemků tvoří více než polovinu výměry kraje orná půda (kraj 
50,3%, ČR 39,0%). 
 

Tab.5: Bilance půdy a podíly z celkové výměry v Jihomoravském kraji (stav k 31.12.2005) 

Druh ha % 

orná půda 355 609 50,3 

trvalé travní porosty 28 307 4,0 

zahrady, ovocné sady 24 860 3,5 

Zemědělská půda 

vinice 14 000 2,0 

Zemědělská půda celkem 425 323 60,2 

lesní pozemky 196 276 27,8 Nezemědělská půda 

vodní plochy 14 930 2,1 

Nezemědělská půda celkem 281 351 39,8 

Celková výměra 706 674 100,0 

 
V jižní části kraje je rozvinuto vinohradnictví a ovocnářství. V kraji je více než 90 % všech vinic v rámci ČR. 
V kraji se nachází také více než pětina (20,3%) ovocných sadů celé republiky. Na druhé straně mají v kraji 
oproti průměru v ČR daleko nižší zastoupení trvalé travní porosty (4,0% v kraji, v ČR 12,2%). 
Půda poblíž dálnic a rychlostních silnic je stále velmi atraktivní pro investory, často dochází i k záborům 
půd v I. třídě ochrany. Současně dochází ke zvyšování podílu pozemků zemědělsky 
neobhospodařovaných, u kterých se vlastníci snaží dosáhnout změny využití pozemků zemědělských na 
pozemky stavební. 
Půdní fond  je na řadě míst ohrožen vodní erozí, v poslední době zejména vlivem přívalových srážek 
dochází k poškození příznivých fyzikálních vlastností půdy. Vzrůstají plochy neobhospodařovaných 
pozemků. Ke kontaminaci zemědělských půd dochází lokálně, v návaznosti na některé stávající podniky 
a skládky. 

3.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje 
Rozvoj oblasti (rozvoj bydlení, infrastruktura) s sebou nese potřebu čerpat nové nerostné zdroje. V rámci 
rozvoje Jihomoravského kraje bude využíváno stávajících ověřených zásob, přičemž koncepce surovinové 
politiky počítá s budoucím využitím ložisek stavebního kamene, štěrkopísků, celkovým snižováním těžby 
vápenců a lokálním zvyšováním těžby živcové suroviny. Místní význam nepřesáhne využití ložisek 
kvalitních cihlářských surovin a slévárenských písků. 
Ověřená ložiska ropy a zemního plynu jsou vázána na jih moravské části vídeňské pánve, v současné 
době je těženo cca 97 % celkové těžby v ČR, což ovšem pokrývá 4 % celostátních potřeb. Lignit jako 
palivo představuje nejméně kvalitní surovinu s trendem postupného snižování spotřeby. S dalším využitím 
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jeho zásob se v současnosti i v blízké budoucnosti nepočítá, ve výhledu by lignit mohl představovat pouze 
cennou chemickou surovinu. 
Hlavní faktory, omezující využívání ložisek nerostných surovin, jsou prvky ochrany přírody a krajiny 
(CHKO, MCHÚ, prvky ÚSES, NATURA 2000), ochrany povrchových a podzemních vod (CHOPAV, PHO 
vodních zdrojů), ochrana lesního a půdního fondu, na lokální úrovni i střety se stávající infrastrukturou. 
Řada ložiskových objektů byla vymezena před zavedením těchto prvků ochrany. V konkrétních případech 
(posuzování dalších prodloužení POPD) bude nutné pečlivě zvažovat váhu obecného zájmu ochrany 
přírody oproti možnosti hospodárného dotěžení ložiska. Vlivy na primární přírodní zdroje (tzv. 
neobnovitelné) lze omezit dostatečným využitím druhotných zdrojů surovin. 

3.7. Fauna, flóra a ekosystémy 
Jihomoravský kraj z hlediska biogeografického do sebe zahrnuje 3 provincie panonskou (od jihu), 
karpatskou (resp. západokarpatskou subprovincii ve východní a centrální část regionu) a provincii 
Hercynskou (od západu). Region je nejteplejší oblastí v ČR. To se pochopitelně odráží ve velmi pestrém 
zastoupení nejrozličnějších typů ekosystémů a rostlinných a živočišných společenstev. 
Pro jižní část kraje je charakteristické zastoupení jak společenstev lužních, vodních a mokřadních 
(vázaných především na řeky Dyji a Moravu), tak i kontrastních typů společenstev xerotermních a 
suchomilných, především na vápnitých podkladech (na flyši a vápencích - Pálava). Karpatskou část kraje 
reprezentují především dobře zachované lesní a luční ekosystémy (Chřiby, část Bílých Karpat). Jedinečný 
(byť maloplošný) je výskyt společenstev vázaných na vápencový kras (Moravský Kras). Západní část kraje 
již náleží do Hercynské provincie. Zde jsou těžištěm hodnot především společenstva lesní a luční. 
Ochrana přírody a krajiny 
Jihomoravský kraj patří v rámci ČR k regionům s velmi vysokým zastoupením přírodních hodnot. V kraji se 
z velkoplošných chráněných území nachází 1 národní park (NP) -  Podyjí a 3 chráněné krajinné oblasti 
(CHKO) - Moravský Kras, Pálava a Bílé Karpaty (menší část). Na území Jihomoravského kraje byly 
zřízeny 2 biosférické rezervace UNESCO (Bílé Karpaty, Dolní Morava). Bylo zde vymezeno mimořádně 
vysoké množství maloplošných chráněných území (224). Na území kraje bylo vyhlášeno 175 evropsky 
významných lokalit (EVL) a 7 ptačích oblasti soustavy NATURA 2000. Na základě novelizace pak bylo 
doplněno dalších 12 EVL. Rovněž zde bylo vyhlášeno 20 přírodních parků. Velké množství již vyhlášených 
významných  krajinných prvků ze zákona (VKP) je nedílnou součástí poměrně hustého územního systému 
ekologické stability (ÚSES) jak na regionální, tak lokální úrovni. 
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Tab.: Velkoplošná chráněná území v Jihomoravském kraji 
Název Statut Rozloha (ha) 

Podyjí Národní park (NP) 6300 

Bílé Karpaty Chráněná krajinná oblast 
(CHKO) 9200 

Moravský kras CHKO 9200 

Pálava CHKO 8332 

 
Tab.: Přírodní parky v Jihomoravském kraji 
Halasovo Kunštátsko Říčky 

Lysicko Střední Pojihlaví 

Rakovecké údolí Údolí Bílého potoka 

Řehořkovo Kořenecko Výhon 

Svratecká hornatina Niva Dyje 

Baba Mikulčický luh 

Podkomorské lesy Strážnické Pomoraví 

Bobrava Ždánický les 

Niva Jihlavy Jevišovka 

Oslava Rokytná 

 

Tab.: Seznam ptačích oblastí v Jihomoravském kraji 
Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví  Hovoransko - Čejkovicko  

Soutok - Tvrdonicko  Lednické rybníky  

Pálava  Střední nádrž Vodního Díla Nové Mlýny  

 Podyjí  
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Tab.10: Seznam evropsky významných lokalit v Jihomoravském kraji 

Baštinský potok  Jezero Niva Dyje  Široký 

Bezručova alej  Jižní svahy Hádů Nový zámek Jevišovice Šlapanické slepence  

Bílá hora  Kamenný vrch  Očov  Špice  

Bílé Karpaty  Kamenný vrch u Kurdějova  Ochůzky - Nedánov  Štěpánovský lom  

Bílý kopec u Čejče  Kaolinka Únanov  Oleksovická mokřina  Šumické rybníky  

Biskoupský kopec  Kapánsko Panský les - Jezdiny  Tasovický lom  

Blansko - kostel  Klentnice - kostel sv. Jiří  Paví kopec  Tavíkovice - zámek  

Borotín - zámek  Knížecí les  Pekárka  Trávní dvůr  

Bosonožský hájek  Kopečky u Únanova  Pisárky  Trenckova rokle 

Božické rybníky  Krumlovsko-Rokytenské slepence  Písečný rybník  Trkmanec - Rybníčky  

Božický mokřad  Krumlovský les  Pod Rybníkem  Trkmanské louky  

Břeclav - kaple u nádraží  Křetín - zámek  Podmolí - strouha  Turold  

Břežanka a Břežanský rybník  Křtiny - kostel  Podyjí  Tvořihrázský les  

Bučovice - zámek  Kuntínov  Polámanky  U Huberta  

Bzenecká střelnice Květnice Popice - fara  U kapličky  

Citonice - rybník Skalka  Lapikus Pouzdřanská step - Kolby  U Michálka  

Crhov - Rozsíčka  Lednice - zámek  Přední kout  Údolí Dyje  

Čejkovické Špidláky  Lednické rybníky Přísnotický les  Údolí Chlébského potoka 

Čekal  Letiště Marchanice  Rakšické louky  Údolí Jihlavy 

Černecký a Milonický hájek  Lipov - kostel  Rakovecké údolí Údolí Oslavy a Chvojince 

Čertoryje Lom u Žerůtek  Rendezvous  Údolí Svitavy  

Čepičkův vrch  Loučka Rojetínský hadec Uherčice - zámek  

Červené stráně Louky pod Kumstátem  Prudká Úvalský rybník  

Člupy Lovčický potok a Jordánek  Rosice - zámek Valtrovický luh 

Dědice - kostel  Luční údolí  Rumunská bažantnice Váté písky  

Dědkovo  Malhostovické kopečky Rybniční zámeček  Ve Žlebě 

Děvín  Malhostovická pecka  Řeka Rokytná  Věteřovská vrchovina  

Dlouhá Lhota Mašovická střelnice Sivický les  Větrníky 

Drnholecký luh  Mašovice - lom  Skalky u Havraníků  Visengrunty  

Dunajovické kopce  Mezi lomy Skalky u Sedlece  Vracovská doubrava  

Emin zámeček  Mikulovický les  Slanisko Dobré Pole  Vranov nad Dyjí - základní škola  

Hadcové stráně v údolí Jihlavy  Milejovské louky  Slanisko Novosedly Vranovický a Plačkův les  

Hevlínské jezero  Milotice - letiště  Slanisko u Nesytu  Vrbický hájek  

Hobrtenky  Milovický les Slavkovský zámecký park a aleje  Vrbovecký rybník 

Hodonínská doubrava  Miroslavské kopce  Sokolí skála Vypálenky 

Horky u Milotic  Moravský kras  Soutok - Podluží  Výrovické kopce  

Hostim - zámek Mouřínov - Druhý rybník  Starý zámek Jevišovice  Za Dyjí  

Hovoranské louky Mušenice  Stepní stráně u Komořan  Zápověď u Karlína  

Hovoranský hájek  Mušovský luh  Stolová hora  Zimarky  

Chřiby  Na Adamcích Strabišov - Oulehla  Zkamenělá svatba 

Jankovec  Na Kocourkách Stránská skála Zlobice  

Jaroslavice - zámek  Na lesní horce  Strážnická Morava  Znojmo - hrad  

Jasenová  Načeratický kopec  Strážnicko  Znojmo - Kostel Nalezení sv. 
kříže  

Javorník - hliník  Nad Brněnskou přehradou  Střelická bažinka  Zřídla u Nesvačily  

Ječmeniště  Nad kapličkou  Studánkový vrch  Ždánický les 

Jedlový les a údolí Rokytné Nad Vápenkou  Svatý kopeček u Mikulova  Žebětín  

Jevišovka  Netopýrky  Šévy  Židlochovický zámecký park 
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3.8. Krajina 
Pestré přírodní podmínky oblasti se odrážejí v nejrůznějších typech krajin zastoupených v oblasti. Za 
posledních 50 let však došlo ke značným strukturálním změnám, vyplývajících z geopolitických důvodů 
(socializace venkova, velkovýrobní zemědělská produkce, scelování orné půdy, velkoplošné odvodnění  
apod.), které se povětšinou negativně projevily na tvářnosti naší krajiny. Intenzivněji se tento proces 
odehrával v nejúrodnějších oblastech, tedy na jižní Moravě. 
V současnosti jsem svědky marginalizace některých částí krajiny, což se projevuje zvýšením plošného 
podílu ladem ponechaných pozemků, krajinné zeleně a lesních ploch. V suburbánních oblastech díky 
dynamickému rozvoji dochází naopak k zastavování rozsáhlých výměr. Tyto trendy jsou však 
celorepublikové a odrážejí politické a socioekonomické změny po roce 1989. 
Region je značně různorodý. Prochází jím ostrá geografická hranice, která koreluje se způsobem 
využívání a prostorovým rozmístěním jednotlivých krajinných typů. 
Severní, severozápadní a západní okraj regionu tvoří převážně lesopolní krajiny hercynika, které 
představují harmonický typ kulturní krajiny s vysokým rekreačním potenciálem. V karpatské části regionu 
vzhledem k úrodnosti došlo ke značnému odlesnění a intenzivnímu zemědělskému využívání. Přesto i zde 
nalézáme rozsáhlé hodnotné segmenty s vysokým rekreačním potenciálem, jakými jsou Chřiby, Ždánický 
les a především Bílé Karpaty a Pálava. Jižní Morava představuje intenzivně zemědělsky obdělávaný 
komplex polních a lesopolních krajin panonika. Specifikem je pěstování vinné révy v nejteplejších 
oblastech. Na mnoha místech v nejteplejší části kraje se tak zachovaly rozsáhlé segmenty pestré směny 
kultur (střídání vinohradů, polních sadů a zahrad) a záhumenková hospodářství, představující jedinečný 
krajinný typ a způsoby využívání, které nemají jinde v ČR obdoby. 

3.9. Hmotný majetek a kulturní památky 
Jihomoravský kraj dlouhodobě pečuje o své kulturní bohatství, kterým je množství kulturních památek. 
Jedním z důležitých nástrojů podpory kulturního dědictví je poskytování finančních příspěvků vlastníkům 
na obnovu kulturních památek z rozpočtu krajů, nebo z grantových programů1. 
V Jihomoravském kraji se nachází množství významných kulturních památek, hradů, zámků, církevních 
staveb, domů, drobné architektury, např. kapliček, božích muk a soch světců, pokrývajících v podstatě celé 
jeho území. Z těchto památek jsou Lednicko-valtický areál a vila Tugendhat zapsány na Listině světového 
kulturního dědictví UNESCO. 
Národní kulturní památky 

• Blansko Zámek Kunštát, Zámek Lysice, Zámek Rájec nad Svitavou, Poutní kostel Jména 
  Panny Marie ve Křtinách 

• Brno-město Vila Tugendhat, Kostel sv. Petra a Pavla - Petrov vč. děkanství, konzistoří a  
  kanovnických rezidencí, hrad a pevnost Špilberk, Čestné pohřebiště na ústředním 
  hřbitově, Kostel Sv. Jakuba Většího, Kounicovy vysokoškolské koleje   
  s památníkem Vítězství nad fašismem v Brně, Moravské zemské desky 

• Brno-venkov Nedvědice, Pernštejn, areál zámku,  
• Břeclav  Zámek Lednice, Zámek Valtice, archelogické naleziště Dolní Věstonice vč.  

  souboru nejvýznamnějších nálezů 
• Hodonín Zámek Milotice, Velkomoravská sídelní aglomerace Mikulčice vč. souboru nálezů 
• Vyškov  Zámek Bučovice, Zámek Slavkov u Brna 
• Znojmo  Znojmo -Rotunda Sv. Kateřiny, Hrad Bítov, Zámek Uherčice, Zámek Vranov nad 

  Dyjí, zřícenina hradu Nový Hrádek u Lukova, Slup - vodní mlýn 
 

Krajinné památkové zóny 
• Brno-venkov, Vyškov Bojiště bitvy u Slavkova 

                                                   
1 Po dlouhá předchozí desetiletí byla opomíjená péče o sakrální objekty, dnes díky zájmu kulturní veřejnosti mají tyto stavby 
ve skupině obnovovaných památek takřka největší zastoupení. 
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• Břeclav   Lednicko-valtický areál 
 
 

Městské památkové rezervace 
• Brno-město Brno 
• Břeclav   Mikulov 
• Znojmo  Znojmo 
 

Městské památkové zóny 
• Blansko Boskovice, Lomnice u Tišnova 
• Brno-venkov Ivančice 
• Břeclav  Valtice 
• Hodonín Kyjov, Veselí nad Moravou, Strážnice 
• Vyškov  Vyškov, Slavkov u Brna 
• Znojmo  Moravský Krumlov, Jevišovice 
 

Vesnické památkové rezervace 
• Blansko            Veselka 
• Břeclav  Pavlov 
• Hodonín soubor vinných sklepů Plže v Petrově 

 
Vesnické památkové zóny 

• Brno  památková zóna lidové architektury Tuřany – Brněnské Ivanovice 
 
Archeologické rezervace 

• Brno-město lokalita Staré Zámky u Líšně 
• Břeclav  lokalita Břeclav-Pohansko 
 

Soubor technických památek 
• Blansko Soubor technických památek Stará Huť - Josefské údolí u Olomoučan 

3.10. Dopravní a jiná infrastruktura 
Dotčené území patří z dopravního hlediska k nejvýznamnějším v České republice. Region je významnou 
křižovatkou dvou hlavních středoevropských dopravních směrů: IV. multimodálního koridoru (z Německa 
a severní Evropy na Balkán) a VI. multimodálního koridoru (z Polska a východního Pobaltí směrem na 
Rakousko a Itálii). 
Dopravní síť dotčeného území má převážně radiální podobu, s centrem ve městě Brně. V okrajových 
částech je síť doplněna dvěma významnými tangentami (pomoravský koridor na východě, historické 
spojení Prahy s Vídní na západě regionu). 
Hlavní problémy se soustřeďují v oblasti nedokončené páteřní sítě komunikací a zanedbané údržby 
komunikací II. a III. tříd (které spadají pod správu krajů, nikoliv státu). 
Kraj se nachází na hlavní vnitrostátní silniční trase Praha – Brno – Ostrava s odbočkami jižním směrem na 
Vídeň a Bratislavu a severním na Svitavy a Hradec Králové. Tyto tranzitní trasy, které jsou reprezentovány 
dálnicí D1 (Praha – Brno – Kroměříž), D2 (Brno – Bratislava), I/52 (Brno – Mikulov – Vídeň) a I/43 (Brno – 
Svitavy), I/53 (Pohořelice-Znojmo), I/55 (Břeclav-Hodonín-Uherské Hradiště) jsou značně vytíženy, 
nejvyšší intenzity dopravy se vyskytují v okolí Brna, kde na dálnici D1 dosahují téměř 60 tis. vozidel denně. 
Průběžně probíhá výstavba velkého městského okruhu v Brně, stavby v rámci přestavby železničního uzlu 
v Brně, realizace dílčích obchvatů obcí a příprava optimalizace dopravní infrastruktury mezinárodního 
významu - rozšíření dálnice D1, R43, R52 a další stavby.  
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Kraj s velmi intenzivní tranzitní dopravou má z moravských krajů nejvyšší emise z dopravy a třetí nejvyšší 
v ČR (po Praze a Středočeském kraji) v ČR. Podíly kraje na celkových emisích jednotlivých látek z 
dopravy se pohybují okolo 12 % (téměř 2 mil. t CO2), rovněž měrné emise v kraji na plochu jsou velmi 
vysoké (276 t CO2 na km2, 106 kg PM na km2). Trend emisí CO2 a N2O je stoupající, na nárůstech se 
výrazněji podílí veřejná silniční a nákladní silniční doprava. Emise PM10 stagnují, NOx a VOC 
zaznamenávají pokles. 

3.11. Jiné charakteristiky životního prostředí 
Nakládání s odpady 
Mezi nejvýznamnější problémy v oblasti odpadového hospodářství patří nerespektování principu využití 
odpadů a převažující ukládání odpadů na skládky, i když se v současné době situace zlepšuje. Tato 
skutečnost je dána i tím, že v regionu vznikají nová zařízení, kde jsou odpady zpracovávány, a dále se 
také navyšuje kapacita stávajících zařízení. Při preferování využití odpadů před jejich odstraněním hrají 
velkou roli ekonomické podmínky.  

 
* V roce 2004 bylo skládkováno 383 tis. t odpadů nikoliv 328 tis. t odpadů (což bylo způsobeno chybějícími daty v hlášení jedné 
skládky). 

Jihomoravský kraj je z hlediska odpadového hospodářství charakteristický především velkou koncentrací 
zemědělské výroby a přítomností moravské metropole Brna. Z toho vyplývá i skladba produkovaných 
odpadů. Důležitým článkem v nakládání s odpady je spalovna komunálních odpadů, jejíž provoz zajišťuje 
vysoký podíl energetického využívání odpadů především v Brně. Tento fakt podporuje plnění cílů Plánu 
odpadového hospodářství kraje v oblasti snižování množství odpadů odstraněných skládkováním. 
V současnosti probíhá rekonstrukce brněnské spalovny a její zkapacitňování. 
Největší podíl materiálově využitelných složek z komunálních odpadů tvoří papír a lepenka, kovy, 
biologicky rozložitelný odpad, sklo a plasty. Naopak nejnižší podíl na materiálově využitelných složkách 
tvoří elektrozařízení, textil, baterie a akumulátory, což odpovídá celorepublikovému trendu. 
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Co se týče nakládání s odpady, v Jihomoravském kraji se většina komunálního odpadu stejně jako v celé 
ČR zneškodňuje skládkováním. Z dalších způsobů nakládání s KO jsou významné spalování, úprava 
biologickými metodami. Ve srovnání s ČR se v kraji více odpadu spaluje, což je způsobeno provozem 
spalovny komunálních odpadů SAKO v Brně, a méně odpadu se upravuje fyzikálními a chemickými 
postupy. 
Největší podíl na produkovaném množství odpadů mají odpady ze zemědělství, průmyslu, stavebnictví 
a demolic, odpady komunální  a odpady ze zařízení na zpracování odpadu a z ČOV. 

 
V celorepublikovém měřítku není Jihomoravský kraj producentem významného množství nebezpečných 
odpadů - produkce nebezpečných odpadů se dlouhodobě pohybuje pod průměrnou hodnotou pro kraje v 
ČR. Navíc lze konstatovat mírně klesající tendenci celkové produkce nebezpečných odpadů. 
Dominantním způsobem při nakládání s nebezpečnými odpady je skládkování – v kraji jsou pro 
skládkování nebezpečných odpadů dostatečné kapacity, především v jižní části kraje, kde chybí kapacity 
pro využití nebezpečných odpadů. Nedostatečná kapacita zařízení pro využití některých druhů 
nebezpečných odpadů má za následek poměrně vysoký podíl jejich skladování za účelem následného 
exportu mimo území kraje. V rámci regionu  jsou z některých částí Jihomoravského kraje sváženy 
komunální odpady a skladovány či zpracovány v kraji Vysočina. 
Jihomoravský kraj má zpracovaný a schválený „Plán odpadového hospodářství“ z roku 2004, který 
obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství, včetně bilance vztahů mezi produkcí odpadů 
a nakládání s odpady, stanovení cílů a postupů pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich 
množství a nebezpečných vlastností a dále pro jejich využívání a odstraňování. Jeho cílem je navrhnout 
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takový integrovaný systém nakládání s odpady, který zefektivní současný systém a upřednostní 
materiálové a energetické využívání odpadů před jejich odstraněním. 
Na tento plán dále navazují Plány odpadového hospodářství původců odpadů, které musí být zpracovány 
v souladu s předmětnou vyhláškou a samozřejmě v souladu s legislativou. V Jihomoravském kraji byla 
zaznamenána tendence výstavby sběrných dvorů i v obcích s malým počtem obyvatel, což souvisí s 
potřebou koordinovat odpadové hospodářství v malých regionech.  
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4. Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území 

Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území se projevují zejména v těchto oblastech: 

• snížená retenční schopnost krajiny, 
• nízká biodiverzita zemědělských ekosystémů, 
• snížená biodiverzita monokulturních lesů, 
• marginalizace rozsáhlých ploch v krajině, 
• emise z malých stacionárních zdrojů (domácích topenišť, především z horších paliv) a z mobilních 

zdrojů znečišťování ovzduší, 
• problém znečištění povrchových vod, 
• zamoření Brněnské přehrady i ostatních vodních ploch v regionu sinicemi, 
• povodňové stavy, 
• dosud nedořešená situace sekundárního čistění odpadních vod, odvádění odpadních vod 

a nevyhovujícího systému odkanalizování (zejména v obcích pod 2000 ekvivalentních obyvatel), 
• celkové snižování rozlohy orné půdy i zemědělské půdy, 
• eroze zemědělské půdy, 
• přítomnost řady starých ekologických zátěží, i s extrémní rizikovostí, 
• problematika brownfields, 
• nedokončený páteřní komunikační systém, 
• zanedbaná údržba a špatný stav některých komunikací II. a III. třídy resp. místních komunikací. 

4.1. Posouzení vlivu Program rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013 na lokality 
soustavy Natura 2000 v ČR podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny  

Do doby odevzdání tohoto dokumentu obdržel posuzovatel vyjádření ze strany CHKO Bílé Karpaty a 
CHKO Pálava, jež nevylučovala významný negativní vliv na lokality soustavy Natura 2000. V následující 
fázi prosesu SEA tedy bude nutné provést posouzení vlivů koncepce z hlediska soustavy Natura 2000. 
Toto posouzení se stane součástí SEA dokumentace.  

Vyhodnocení vlivů koncepce na lokality soustavy Natura 2000 bude zpracováno Ing. Pavlem Koláčkem, 
Ph.D., držitelem autorizace dle § 45i zákona, o ochraně přírody a krajiny. 
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ČÁST D 
PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

1. Předpokládané vlivy koncepce na složky životního prostředí a veřejné zdraví 

Program rozvoje kraje je základním střednědobým koncepčním dokumentem kraje. Slouží k podpoře 
rozvoje území kraje a současně i jako nástroj řízení této podpory.  

Jedním z průřezových úkolů programu rozvoje kraje je zformulovat a rozfázovat rozvojové aktivity kraje na 
období čtyř let tak, aby co nejúčinněji přispívaly k vyváženému rozvoji územního obvodu kraje. Limitem 
jsou mu vlastní disponibilní finanční rozpočtové prostředky.  

Posuzování vlivů Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013 bude probíhat tzv. ex-ante, tj. 
v průběhu tvorby vlastní koncepce. V rámci posuzování bude aplikován princip předcházení případným 
předpokládaným vlivům pomocí formulace podmínek resp. limitů k jednotlivým dotčeným opatřením. 
Průběžně se zpracováním koncepce tak bude v rámci posouzení SEA poukázáno na významné vlivy na 
životní prostředí a veřejné zdraví a dokument bude optimalizován tak, aby došlo k eliminaci případných 
očekávaných negativních vlivů nebo k jejich maximálnímu zmírnění.  

Vzhledem k charakteru koncepce, která ve střednědobém horizontu rozvíjí základní prioritní směry rozvoje 
kraje, které byly definovány ve Strategii rozvoje kraje, nelze na úrovni SEA posouzení hodnotit konkrétní 
vlivy na jednotlivé složky životního prostředí resp. veřejného zdraví bez znalosti technického řešení a 
územní lokalizace jednotlivých podpořených projektů. To bude zejména v případě tzv. tvrdých investic 
náplní následujících stupňů přípravy konkrétních projektů, které budou vyhodnoceny z hlediska vlivů na 
životní prostředí v procesu EIA, a to do hloubky úměrné jejich potenciálním vlivům (dle rozsahu 
stanoveného ve zjišťovacím řízení). 

Míra vlivu na jednotlivé složky životního prostředí bude záviset na stanovených opatřeních a jejich 
lokalizaci do konkrétního území. Program rozvoje kraje je zaměřen na vyhledání cílových aktivit vhodných 
k financování z limitovaných veřejných zdrojů v kompetenci kraje. S ohledem na stávající stav ekonomiky 
v širším měřítku a limitovaný objem finančních prostředků kraje lze předpokládat, že realizovaných 
investičních projektů nebude v daném časovém horizontu velké množství a bude se s velkou mírou 
pravděpodobnosti jednat o projekty, jejichž územní resp. stavební řízení již bylo zahájeno a tudíž probíhá i 
jejich hodnocení vlivů na životní prostředí na projektové úrovni. 

Program rozvoje kraje může mít, zejména v oblasti prioritní osy III. Dostupnost a obslužnost a prioritní osy 
IV. Atraktivnost destinace, možné negativní vlivy na životní prostředí - jedná se především o plánované 
aktivity v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury a infrastruktury cestovního ruchu, především lázeňství. 
Tyto negativní vlivy však lze kvantifikovat pouze na konkrétní projektové úrovni se znalostí 
technologického řešení a konkrétního územního průmětu jednotlivých projektů.  

Na druhé straně lze očekávat příznivé vlivy koncepce zejména vzhledem k významné podpoře zlepšování 
stavu životního prostředí a zmírňování dopadů lidské činnosti na životní prostředí. Tato podpora je 
směřována především k ochraně podzemních a povrchových vod, rozvoji vodohospodářské a 
protipovodňové infrastruktury, optimalizaci systému odpadového hospodářství, výsadbě zeleně, 
usměrňování urbanizačních aktivit, podpoře multifunkčního zemědělství a péči o krajinu.  

2. Vlivy koncepce na referenční cíle ochrany životního prostředí 

Ochrana životního prostředí je (resp. bude) hodnocena v rámci vyhodnocení SEA na základě tzv. 
referenčních cílů ochrany životního prostředí. Tyto referenční cíle vychází (resp. budou vycházet) z 
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existujících mezinárodních, národních nebo regionálních koncepčních dokumentů (viz kapitola 8. Vztah k 
jiným koncepcím a možnost kumulace vlivů). 

Je předpokládáno, že sada referenčních cílů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví bude vycházet 
z vyhodnocení Národního rozvojového plánu pro programové období 2007 - 2013 z hlediska vlivů na 
životní prostředí a z vyhodnocení vlivů na životní prostředí u klíčových regionálních rozvojových 
dokumentů tj. ROP NUTS 2 Jihovýchod, Strategie rozvoje kraje a Strategie pro Brno, se zohledněním 
specifik Jihomoravského kraje. Tím bude zajištěna kontinuita s nadřazeným národním programem i 
ošetřeny lokání charakteristiky oblasti. 

Podrobné vyhodnocení vlivů Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013 na životní prostředí a 
veřejné zdraví bude předmětem dalšího postupu SEA, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení. 
Rozsah a obsah vyhodnocení bude zaměřen na vyhodnocení kvality popisu a hodnocení trendů ve vývoji 
kvality životního prostředí, zapracuje cíle ochrany životního prostředí a zdraví do návrhu strategických cílů 
Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013, zajistí soulad navrhovaných opatření s cíli ochrany 
životního prostředí, posoudí vlivy navrhovaných aktivit na životní prostředí a navrhne systém pro 
implementaci Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013 a sledování jeho reálných vlivů na 
životní prostředí. 
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ČÁST E 
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

1. Výčet možných vlivů koncepce přesahujících hranice České republiky 

Implementací Program rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013 nevzniká významné riziko negativních 
přeshraničních vlivů.  

2. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 

Součástí oznámení není žádná mapová nebo jiná přílohová dokumentace. 

3. Další podstatné informace předkladatele 

Hodnocení vlivů Programu rozvoje JMK 2010-2013 na lokality soustavy Natura 2000 
Jakákoliv koncepce, která může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky 
významných lokalit nebo ptačích oblastí, podléhá hodnocení důsledků její realizace na toto území a stav 
jeho ochrany. 

V souvislosti s posouzením SEA byly osloveny všechny příslušné orgány státní správy a správy 
chráněných krajinných oblastí v Jihomoravském kraji, v jejichž obvodu působnosti se nacházejí lokality 
soustavy Natura 2000, se žádostí o stanovení, zda může mít Program rozvoje Jihomoravského kraje 2010-
2013 samostatně nebo ve spojení s jinými vliv na lokality soustavy Natura 2000. 

Jedná se konkrétně o tyto orgány ochrany přírody a krajiny: 
• Krajský úřad Jihomoravského kraje 
• Správa Národního parku Podyjí 
• Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty 
• Správa Chráněné krajinné oblasti Moravský kras 
• Správa Chráněné krajinné oblasti Pálava 

Do doby odevzdání tohoto dokumentu obdržel posuzovatel vyjádření ze strany JMK CHKO Bílé Karpaty a 
CHKO Pálavajež nevylučovala ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000. V rámci posouzení vlivů koncepce 
na životní prostředí bude tedy zpracováno rovněž posouzení vlivů Programu rozvoje Jihomoravského kraje 
2010-2013 z hlediska soustavy Natura 2000. Toto posouzení se stane součástí SEA dokumentace. 
Vyhodnocení vlivů koncepce na lokality soustavy Natura 2000 bude zpracováno Ing. Pavlem Koláčkem, 
Ph.D., držitelem autorizace dle § 45i zákona, o ochraně přírody a krajiny. 

Obdržená vyjádření orgánů ochrany přírody jsou rovněž doložena v příloze tohoto dokumentu. 

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ 

Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na 
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části. V části A oznámení je rovněž uveden podpis 
oprávněného zástupce předkladatele.  

Vyjádření příslušných orgánů ochrany přírody dle § 45i, jež jsme obdrželi, jsou doložena v příloze tohoto 
oznámení. Jedná se o vyjádření CHKO Bílé Karpaty a CHKO Pálava. 



Příloha  
Vyjádření Orgánů ochrany přírody 
 










