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E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY 

A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH 

HODNOT ÚZEMÍ KRAJE 

 

E.1. ÚZEMNÍ PODMÍNKY KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH HODNOT 
 ÚZEMÍ KRAJE 

( 202)  Přírodními hodnotami území Jihomoravského kraje se rozumí zejména následující významné 
prvky přírodního dědictví kraje: 

• Zvláště chráněná území přírody (NP Podyjí, CHKO Bílé Karpaty, CHKO Moravský kras, 
CHKO Pálava, Biosférická rezervace UNESCO Dolní Morava, Biosférická rezervace 
UNESCO Bílé Karpaty, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní re-
zervace a přírodní památky); 

• Obecně chráněná území přírody a krajiny (prvky nadregionálního a regionálního ÚSES, 
významné krajinné prvky, přírodní parky, přechodně chráněné plochy); 

• Prvky soustavy NATURA 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti); 

• Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním význa-
mem; 

• Lokality výskytu zvláště chráněného dropa velkého s nadmístním významem;  

• Vodohospodářsky významná území (CHOPAV Kvartér řeky Moravy, vodní útvary povr-
chových a podzemních vod, povrchové a podzemní zdroje pitné vody a přírodní léčivé 
zdroje minerálních vod); 

• Nerostné bohatství (ložiska nerostných surovin, zemního plynu a ropy); 

• Typické znaky krajinného rázu a krajinné scény (otevřenost či uzavřenost krajiny, cha-
rakteristické modelace a pokryvy, horizonty, dominanty, detaily); 

• Ostatní přírodní hodnoty  

(203) Pro plánování a usměrňování územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních hodnot se 
stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: 

Požadavky na uspořádání a využití území   
a) Podporovat zachování přírodních hodnot a přírodních zdrojů na území kraje, prosazovat šetrné 

formy jejich využívání a v možných případech jejich obnovu a doplnění. 
b) Dbát na zachování krajinných hodnot a charakteru krajinného rázu v dílčích částech kraje, podpo-

rovat obnovu a doplnění charakteristických krajinných znaků a chránit originální krajinné prvky 
a segmenty. 

c) Podporovat posilování retenční schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových a podzemních 
zdrojů vody a pramenišť minerálních a léčivých vod a podporovat jejich hospodárné využívání. 

d) Dbát na ochranu území přírodních léčivých zdrojů Josefov, Charvátská Nová Ves, Pasohlávky 
a Šaratice. 
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Úkoly pro územní plánování 
a) Prosazovat přírodě šetrné formy využívání území, návrhy na zvyšování biodiverzity území 

a na obnovu zastoupení přírody v území s narušenou přírodní složkou. 
b) Upřesnit územní vymezení nadregionálních a regionálních prvků ÚSES, dbát na zachování přírodě 

blízkých biotopů v území a na územní respektování lokalit ohrožených rostlin a živočichů. 
c) Podporovat územní úpravy a opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti území a ke kultivaci 

vodních toků, vodních ploch, zdrojů podzemní vody a vodních ekosystémů. 
d) Dbát na citlivá a kvalitní řešení dostavby a rozvoje lázeňských míst a jejich zázemí a na kvalitu 

obytného a přírodního prostředí v území. 
e) Respektovat výhradní ložiska a ložiska bez chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru 

a vymezená území s prognózními zásobami nerostných surovin, prověřovat územní podmínky pro 
těžbu surovin, dbát na zajištění rekultivace území po těžbě surovin a na řešení způsobu dalšího 
využívání území. 

f)  Prosazovat hospodárné využívání zdrojů nerostného bohatství a možnosti konverze využívání 
vytěžených ložisek jako zásobníků. 

 

 

E.2. ÚZEMNÍ PODMÍNKY KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍCH HOD-
NOT ÚZEMÍ KRAJE 

(204) Kulturními hodnotami území Jihomoravského kraje se rozumí zejména následující významné 
prvky kulturního dědictví kraje: 

• Památkový fond kraje (památka UNESCO Vila Tugendhat v Brně, památka UNESCO 
Lednicko-valtický areál, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace a pa-
mátkové zóny); 

• Území s archeologickými nálezy (nejvýznamnější jsou NKP Slovanské hradiště Mikulči-
ce, archeologické naleziště Dolní Věstonice, archeologická památková rezervace Staré 
Zámky u Líšně, archeologická památková rezervace Břeclav-Pohansko); 

(205) Pro plánování a usměrňování územních podmínek ochrany a rozvoje kulturních hodnot se 
stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: 

Požadavky na uspořádání a využití území   
a) Podporovat obnovu a udržování památkového fondu kraje a jeho využívání a propagaci pro ucho-

vání historického dědictví. 
b) Respektovat ochranu území archeologických nálezů, umožňovat provádění dílčích archeologických 

výzkumů. 
Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro zachování výjimečných hodnot památkového fondu kraje, dbát 
na kvalitu a soulad řešení navazující zástavby. 

b) Vytvářet územní podmínky pro ochranu lokalit archeologických nálezů. 
c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu památkového fondu kraje s cílem maximálního zachování 

kulturních hodnot území. 
d) Vytvářet územní podmínky pro účinnou ochranu kulturního dědictví kraje s ohledem na předmět 

památkové ochrany, prostředí kulturních památek, území určených k ochraně kulturních památek či 
jejich prostředí a dalších území vykazujících památkové hodnoty či schopnosti ochránit památkové 
hodnoty. 

e) Vytvářet územní podmínky udržitelného rozvoje území Lednicko-valtického areálu, které by respek-
tovaly jedinečnost této kulturní památky UNESCO a jejího prostředí a podporovaly její účinnou 
ochranu. 
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E.3. ÚZEMNÍ PODMÍNKY KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE CIVILIZAČNÍCH HOD-
NOT ÚZEMÍ KRAJE 

(206) Civilizačními hodnotami území Jihomoravského kraje se rozumí zejména následující význam-
né prvky civilizačního dědictví kraje: 

• Tradice využívání území kraje (zejména struktura osídlení opírající se o výrazné cent-
rum krajského města a ostatní významná centra osídlení, převaha zemědělsky využívané 
krajiny v jižní polovině kraje, tradice vinařství a sadovnictví, rekreační a turistická atraktivi-
ta jihovýchodního okraje Českomoravské vrchoviny, Moravského krasu, Podyjí, Pálavy 
a Bílých Karpat); 

• Urbanistická, architektonická a technická díla (zejména krajově typická zástavba 
městských a venkovských sídel, krajově typická lidová architektura, díla význačných do-
mácích i zahraničních architektů, Baťův plavební kanál, Vranovská přehrada); 

• Poutní místa (například Vranov, Žarošice, Svatý kopeček v Mikulově, Blatnice pod sva-
tým Antonínkem, Křtiny); 

• Využívání sirných, jodobromových a termálních pramenů, minerálních vod a speleo-
terapie (například rekreační a wellness aktivity Thermal Pasohlávky, léčebné lázně Hodo-
nín a Lednice, přírodní léčivý zdroj Šaratice, léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy).  

(207) Pro plánování a usměrňování územních podmínek ochrany a rozvoje civilizačních hodnot se 
stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: 

Požadavky na uspořádání a využití území   
a) Podporovat ochranu originálních staveb a souborů staveb na území kraje. 
b) Podporovat využívání léčebných zdrojů na území kraje, vyhledávat nové příležitosti k posílení 

lázeňských, léčebných a rehabilitačních funkcí v území kraje. 
Úkoly pro územní plánování 

a) Podporovat územní řešení, respektující originalitu krajsky výjimečných staveb a souborů staveb 
a jejich urbanistického uspořádání. 

b) Podporovat využívání vhodných území pro lázeňské, léčebné, rehabilitační a wellnes účely, včetně 
doprovodné vybavenosti pro cestovní ruch a rekreaci, dbát na kultivaci lázeňských, léčebných 
a wellness území a na zachovaní přírodních a krajinných kvalit v jejich okolí. 

 

 


