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F. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY  

ZÚR JMK pro potřeby určení cílových charakteristik krajiny na území Jihomoravského kraje 
vymezují 48 oblastí se shodným krajinným typem včetně jejich cílových charakteristik následu-
jícím způsobem:  

 ve dvou podpůrných krocích stanovují nejprve 20 základních typů krajiny (viz čl. 208 písm. 
a) a vymezují 12 krajinných oblastí regionálního významu (viz čl. 208 písm. b); 

 následným zohledněním takto stanovených krajinných typů a vymezených krajinných oblastí 
vymezují oblasti se shodným krajinným typem (viz čl. 209 písm.a) a stanovují jejich cílové 
charakteristiky (viz čl. 209 písm. b). 

(208) ZÚR JMK pro potřeby určení cílových charakteristik krajiny na území Jihomoravského kraje:  

a) stanovují těchto 20 základních typů krajiny: 

Č. Kód krajinného typu Typ krajiny 
Makrotyp CZ 17.2 - pravěké sídelní krajiny pannonica 

1 CZ 17.2.1 polní, pravěké sídelní krajiny pannonica 
2 CZ 17.2.2 lesopolní, pravěké sídelní krajiny pannonica 
3 CZ 17.2.3 lesní, pravěké sídelní krajiny pannonica 
4 CZ 17.2.4 zaříznutá údolí středověké sídelní krajiny pannonica 
5 CZ 17.2.7 starosídelní krajina vápencových bradel pannonica 
6 CZ 17.2.8 krajiny vátých písků pravěké sídelní krajiny pannonica 
7 CZ 17.2.9 krajiny říčních niv pravěké sídelní krajiny pannonica 
8 CZ 17.2.10 urbanizované pravěké sídelní krajiny pannonica 

Makrotyp CZ 11.1 – středověké sídelní krajiny hercynika 
9 CZ 11.1.1 polní středověké sídelní krajiny hercynika 
10 CZ 11.1.2 lesopolní středověké sídelní krajiny hercynika 
11 CZ 11.1.3 lesní středověké sídelní krajiny hercynika 
12 CZ 11.1.4 zaříznutá údolí středověké sídelní krajiny hercynika 
13 CZ 11.1.5 lesní krasové středověké sídelní krajiny hercynika 
14 CZ 11.1.6 polní krasové středověké sídelní krajiny hercynika 
15 CZ 11.1.10 urbanizované středověké sídelní krajiny hercynika 

Makrotyp CZ 11.2 – středověké sídelní krajiny carpatica 
16 CZ 11.2.2 lesopolní středověké sídelní krajiny carpatica 
17 CZ 11.2.3 lesní středověké sídelní krajiny carpatica 

Makrotyp CZ 11.3 – pozdně středověké sídelní krajiny 
18 CZ 11.3.2 lesopolní pozdně středověké sídelní krajiny 
19 CZ 11.3.4 krajina zaříznutých údolí pozdně středověké sídelní krajiny 

Makrotyp CZ 11.5 – novověké sídelní krajiny carpatica 
20 CZ 11.5.3 lesní novověké sídelní krajiny carpatica 

 

b) vymezují těchto12 krajinných oblastí regionálního významu: 

 Krajinná oblast Zasahuje do území obce 
A VRANOVSKO  

A ZNOJEMSKO 
Běhařovice, Bezkov, Biskoupky, Bítov, Blanné, Blížkovice, Bohutice, Bojano-
vice, Boskovštejn, Citonice, Ctidružice, Čermákovice, Černín, Čučice, Dobel-
ice, Dobřínsko, Dobšice, Dolní Dubňany, Džbánice, Grešlové Mýto, Havraní-
ky, Hluboké Mašůvky, Hnanice, Horní Břečkov, Horní Dubňany, Horní Duna-
jovice, Horní Kounice, Hostěradice, Hostim, Chvalatice, Ivančice, Jamolice, 
Jevišovice, Jezeřany-Maršovice, Jiřice u Moravských Budějovic, Kadov, Ket-
kovice, Korolupy, Kravsko, Křepice, Kuchařovice, Kyjovice, Lančov, Lesná, 
Lesonice, Lubnice, Lukov, Mašovice, Medlice, Mikulovice, Milíčovice, Miro-
slavské Knínice, Morašice, Moravské Bránice, Moravský Krumlov, Němčičky, 
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 Krajinná oblast Zasahuje do území obce 
Nová Ves, Nové Bránice, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Olbramkostel, Olbra-
movice, Onšov, Oslavany, Oslnovice, Pavlice, Petrovice, Plaveč, Plenkovice, 
Podhradí nad Dyjí, Podmolí, Podmyče, Prokopov, Přeskače, Rešice, Roz-
koš, Rudlice, Rybníky, Senorady, Skalice, Slatina, Stálky, Starý Petřín, Stře-
lice, Suchohrdly, Šafov, Štítary, Šumná, Tavíkovice, Těšetice, Trstěnice, Tu-
lešice, Tvořihráz, Uherčice, Újezd, Únanov, Vedrovice, Vémyslice, Vevčice, 
Višňové, Vracovice, Vranov nad Dyjí, Vranovská Ves, Vratěnín, Výrovice, 
Vysočany, Zálesí, Zblovice, Znojmo, Želetice, Žerotice, Žerůtky 

B TIŠNOVSKO  
A ROSICKO 

Babice u Rosic, Bedřichov, Běleč, Borač, Borotín, Borovník, Braníškov, Brno, 
Brťov-Jeneč, Brumov, Březina, Bukovice, Býkovice, Crhov, Čebín, Černá Ho-
ra, Černovice, Černvír, Čučice, Deblín, Deštná, Dlouhá Lhota, Dolní Kounice, 
Dolní Loučky, Domašov, Doubravník, Drahonín, Drásov, Drnovice, Heroltice, 
Hlína, Hluboké Dvory, Hodonín, Horní Loučky, Horní Poříčí, Horní Smržov, 
Hradčany, Hvozdec, Chudčice, Ivančice, Javůrek, Jinačovice, Kaly, Katov, 
Ketkovice, Kněževes, Kozárov, Kratochvilka, Křetín, Křižínkov, Křtěnov, 
Kunčina Ves, Kunice, Kunštát, Kuřim, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřa-
bí, Lazinov, Lažánky, Lažany, Lesní Hluboké, Letovice, Lhota u Lysic, Lhota 
u Olešnice, Lipůvka, Litostrov, Lomnice, Lomnička, Louka, Lubě, Lubné, Lu-
kovany, Lysice, Makov, Malá Lhota, Malá Roudka, Malhostovice, Maršov, 
Míchov, Milonice, Moravské Bránice, Moravské Knínice, Nedvědice, Nele-
peč-Žernůvka, Neslovice, Níhov, Nýrov, Ochoz u Tišnova, Olešnice, Olší, 
Omice, Osiky, Oslavany, Ostrovačice, Pamětice, Pernštejnské Jestřabí, Pet-
rov, Popůvky, Prostřední Poříčí, Prštice, Předklášteří, Příbram na Moravě, 
Přibyslavice, Radostice, Rašov, Rohozec, Rojetín, Rosice, Roubanina, Roz-
drojovice, Rozseč nad Kunštátem, Rozsíčka, Rudka, Říčany, Říčky, Řikonín, 
Sebranice, Sentice, Silůvky, Skalička, Skrchov, Skryje, Stanoviště, Strhaře, 
Střelice, Stvolová, Sulíkov, Svatoslav, Svinošice, Svitávka, Synalov, Šerkovi-
ce, Štěchov, Štěpánovice, Tasovice, Tetčice, Tišnov, Tišnovská Nová Ves, 
Troubsko, Újezd u Černé Hory, Újezd u Rosic, Újezd u Tišnova, Unín, Ústup, 
Úsuší, Vanovice, Velké Opatovice, Veverská Bitýška, Veverské Knínice, Vís-
ky, Voděrady, Vohančice, Vranová, Vratislávka, Všechovice, Vysoké Popovi-
ce, Zakřany, Zálesná Zhoř, Zastávka, Závist, Zbraslav, Zbraslavec, Zbýšov, 
Zhoř, Žďárec, Železné, Žernovník, Žerůtky 

C BOSKOVICKO Blansko, Borotín, Bořitov, Boskovice, Býkovice, Cetkovice, Černá Hora, 
Doubravice nad Svitavou, Drnovice, Chrudichromy, Jabloňany, Knínice 
u Boskovic, Krhov, Kunštát, Letovice, Lhota Rapotina, Lysice, Míchov, Ný-
rov, Obora, Olomučany, Pamětice, Rájec-Jestřebí, Ráječko, Sebranice, Ska-
lice nad Svitavou, Spešov, Sudice, Světlá, Svitávka, Šebetov, Uhřice, Újezd 
u Boskovic, Vanovice, Vážany, Velké Opatovice, Vísky, Voděrady, Žerůtky 

D BLANENSKO Adamov, Babice nad Svitavou, Benešov, Bílovice nad Svitavou, Blansko, 
Boskovice, Brno, Březina, Bukovina, Bukovinka, Cetkovice, Černá Hora, 
Doubravice nad Svitavou, Drnovice, Drysice, Habrovany, Habrůvka, Holš-
tejn, Hostěnice, Jedovnice, Ježkovice, Kanice, Knínice u Boskovic, Kořenec, 
Kotvrdovice, Krásensko, Krasová, Křtiny, Kulířov, Kuničky, Kuřim, Lažany, 
Lelekovice, Lhota Rapotina, Lipovec, Lipůvka, Ludíkov, Luleč, Milonice, Mok-
rá-Horákov, Němčice, Nemojany, Nové Sady, Ochoz u Brna, Okrouhlá, Olo-
mučany, Olšany, Ostrov u Macochy, Petrovice, Podivice, Podomí, Pozořice, 
Račice-Pístovice, Radslavice, Rájec-Jestřebí, Ráječko, Rousínov, Rudice, 
Ruprechtov, Řícmanice, Senetářov, Sivice, Sloup, Spešov, Studnice, Sudice, 
Suchý, Svinošice, Šebetov, Šebrov-Kateřina, Šošůvka, Tvarožná, Uhřice, 
Újezd u Boskovic, Úsobrno, Valchov, Vavřinec, Vážany, Velenov, Vilémovi-
ce, Viničné Šumice, Vranov, Vysočany, Vyškov, Závist, Zelená Hora, Žďár, 
Žďárná 

E BRNĚNSKO Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Blučina, Brno, Česká, Holasice, 
Jinačovice, Jiříkovice, Kanice, Kobylnice, Kuřim, Lelekovice, Modřice, Mokrá-
Horákov, Moravany, Nebovidy, Ořechov, Ostopovice, Podolí, Ponětovice, 
Popovice, Popůvky, Radostice, Rajhrad, Rebešovice, Rozdrojovice, Řícma-
nice, Sokolnice, Střelice, Svinošice, Šlapanice, Troubsko, Velatice, Vranov, 
Želešice 

F HRUŠOVANSKO  
A ŽIDLOCHOVICKO 

Bantice, Blučina, Bohutice, Borotice, Božice, Branišovice, Bratčice, Brno, 
Brod nad Dyjí, Břežany, Cvrčovice, Čejkovice, Damnice, Dobšice, Dolenice, 
Dolní Dunajovice, Dolní Kounice, Drnholec, Dyjákovice, Dyjákovičky, Dyje, 
Hajany, Havraníky, Hevlín, Hnanice, Hodonice, Holasice, Hostěradice, Hra-
bětice, Hrádek, Hrušovany nad Jevišovkou, Hrušovany u Brna, Chvalovice, 
Ivaň, Jaroslavice, Jevišovka, Jezeřany-Maršovice, Jiřice u Miroslavi, Krhovi-
ce, Křídlůvky, Kubšice, Kupařovice, Kyjovice, Ledce, Lechovice, Litobratřice, 
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 Krajinná oblast Zasahuje do území obce 
Loděnice, Mackovice, Malešovice, Medlov, Mělčany, Měnín, Miroslav, Miro-
slavské Knínice, Modřice, Moravské Bránice, Moravský Krumlov, Našiměři-
ce, Němčičky, Nosislav, Nové Bránice, Novosedly, Nový Přerov, Nový Šal-
dorf-Sedlešovice, Odrovice, Olbramovice, Oleksovice, Opatovice, Ořechov, 
Pasohlávky, Pohořelice, Popovice, Pouzdřany, Práče, Pravice, Pravlov, Pro-
siměřice, Prštice, Přibice, Přísnotice, Radostice, Rajhrad, Rajhradice, Rebe-
šovice, Silůvky, Slup, Sobotovice, Stošíkovice na Louce, Strachotice, Su-
chohrdly, Suchohrdly u Miroslavi, Syrovice, Šanov, Šatov, Šumice, Tasovice, 
Těšetice, Trboušany, Trnové Pole, Troskotovice, Tvořihráz, Uherčice, Unko-
vice, Valtrovice, Vedrovice, Velké Němčice, Velký Karlov, Vítonice, Vlasatice, 
Vojkovice, Vranovice, Vrbovec, Znojmo, Žabčice, Želešice, Žerotice, Židlo-
chovice 

G SLAVKOVSKO  
A VYŠKOVSKO 

Bučovice, Dětkovice, Dražovice, Drnovice, Drysice, Habrovany, Heršpice, 
Hlubočany, Hodějice, Holubice, Hostěrádky-Rešov, Hoštice-Heroltice, Hruš-
ky, Ivanovice na Hané, Jiříkovice, Kobeřice u Brna, Kobylnice, Kojátky, Ko-
mořany, Kovalovice, Kozlany, Křenovice, Křižanovice, Křižanovice u Vyško-
va, Kučerov, Letonice, Lovčičky, Luleč, Lysovice, Medlovice, Měnín, Milešo-
vice, Mokrá-Horákov, Moravské Málkovice, Mouřínov, Moutnice, Němčany, 
Nemojany, Nesvačilka, Nížkovice, Nosislav, Olšany, Opatovice, Orlovice, 
Otmarov, Otnice, Podbřežice, Podolí, Ponětovice, Pozořice, Prace, Prusy-
Boškůvky, Pustiměř, Radslavice, Rajhrad, Rajhradice, Rašovice, Rebešovi-
ce, Rostěnice-Zvonovice, Rousínov, Rybníček, Sivice, Slavkov u Brna, So-
kolnice, Šaratice, Šlapanice, Švábenice, Telnice, Těšany, Topolany, Tučapy, 
Tvarožná, Újezd u Brna, Vážany, Vážany nad Litavou, Velatice, Velešovice, 
Viničné Šumice, Vyškov, Zbýšov, Zelená Hora, Žatčany, Židlochovice 

H ŽDÁNICKO Archlebov, Bohdalice-Pavlovice, Bošovice, Brankovice, Bučovice, Čeložnice, 
Dambořice, Dobročkovice, Heršpice, Hvězdlice, Hýsly, Chvalkovice, Kobeři-
ce u Brna, Kozlany, Kožušice, Kyjov, Lovčice, Lovčičky, Malínky, Milešovice, 
Milonice, Moravany, Mouchnice, Mouřínov, Nechvalín, Nemochovice, Nemo-
tice, Nesovice, Nevojice, Nížkovice, Orlovice, Prusy-Boškůvky, Rašovice, 
Snovídky, Švábenice, Uhřice, Vážany, Velké Hostěrádky, Vřesovice, Žaroši-
ce, Ždánice 

I KYJOVSKO  
A HUSTOPEČSKO 

Archlebov, Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brumovice, Bukovany, Bzenec, 
Čejč, Čejkovice, Čeložnice, Dambořice, Diváky, Dolní Bojanovice, Domanín, 
Dražůvky, Dubňany, Hodonín, Horní Bojanovice, Hovorany, Hustopeče, Hýs-
ly, Ježov, Josefov, Karlín, Kašnice, Kelčany, Klobouky u Brna, Kobylí, Koste-
lec, Krumvíř, Křepice, Kurdějov, Kyjov, Labuty, Lovčice, Milotice, Moravany, 
Moravský Písek, Morkůvky, Mutěnice, Násedlovice, Nechvalín, Němčičky, 
Nenkovice, Nikolčice, Nový Poddvorov, Ostrovánky, Popice, Pouzdřany, 
Prušánky, Ratíškovice, Skalka, Skoronice, Sobůlky, Starovice, Starovičky, 
Starý Poddvorov, Stavěšice, Strachotín, Strážovice, Svatobořice-Mistřín, Sy-
rovín, Šakvice, Šardice, Šitbořice, Těmice, Terezín, Uherčice, Uhřice, Vace-
novice, Velké Hostěrádky, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Věteřov, Vlkoš, 
Vracov, Vrbice, Vřesovice, Žádovice, Žarošice, Ždánice, Želetice, Žeravice 

J MIKULOVSKO Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Bulhary, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Dolní 
Věstonice, Horní Věstonice, Klentnice, Mikulov, Milovice, Novosedly, Nový 
Přerov, Pasohlávky, Pavlov, Perná, Přítluky, Sedlec 

K BŘECLAVSKO  
A HODONÍNSKO 

Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička, Břeclav, Bulhary, Bzenec, Dolní 
Bojanovice, Dolní Věstonice, Dubňany, Hlohovec, Hodonín, Horní Věstonice, 
Hovorany, Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, Hrušky, Hustopeče, Kněždub, 
Kostice, Kozojídky, Kuželov, Ladná, Lanžhot, Lednice, Lipov, Louka, Lužice, 
Malá Vrbka, Mikulčice, Milovice, Moravská Nová Ves, Moravský Písek, Mo-
ravský Žižkov, Mutěnice, Pavlov, Petrov, Podivín, Přítluky, Radějov, Rakvice, 
Ratíškovice, Rohatec, Sedlec, Skoronice, Starovičky, Starý Poddvorov, Stra-
chotín, Strážnice, Sudoměřice, Svatobořice-Mistřín, Šakvice, Tasov, Tvarož-
ná Lhota, Tvrdonice, Týnec, Vacenovice, Valtice, Velká nad Veličkou, Velké 
Bílovice, Velké Pavlovice, Veselí nad Moravou, Vlkoš, Vnorovy, Vracov, Za-
ječí, Žeraviny 

L BÍLÉ KARPATY Blatnička, Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, Javorník, Kněždub, Kuželov, Malá 
Vrbka, Nová Lhota, Radějov, Strážnice, Sudoměřice, Suchov, Tasov, Tva-
rožná Lhota, Velká nad Veličkou 

 



Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje    

Atelier T-plan, s.r.o.; srpen 2011 89

(209) ZÚR JMK pro potřeby určení cílových charakteristik krajiny na území Jihomoravského kraje:  

a) stanovují těchto 48 oblastí se shodným krajinným typem: 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
a její základní vymezení 

VRANOVSKO A ZNOJEMSKO (A) 
Makrotyp CZ 11.1 – středověké sídelní krajiny hercynika 

Makrotyp CZ 17.2 - pravěké sídelní krajiny pannonica 
1 A/11.1.1 polní středověké sídelní krajiny hercynika na Vranovsku a Znojemsku 
2 A/11.1.2 lesopolní středověké sídelní krajiny hercynika na Vranovsku a Znojemsku 
3 A/11.1.3 lesní středověké sídelní krajiny hercynika na Vranovsku a Znojemsku 
4 A/11.1.4 zaříznutá údolí středověké sídelní krajiny hercynika na Vranovsku a Znojemsku 
5 A/17.2.1 polní, pravěké sídelní krajiny pannonica a hercynika na Vranovsku a Znojemsku 
6 A/17.2.3 lesní pravěké sídelní krajiny pannonica na Vranovsku a Znojemsku 
7 A/17.2.4 zaříznutá údolí středověké sídelní krajiny pannonica na Vranovsku a Znojemsku 
8 A/17.2.10 urbanizované pravěké sídelní krajiny pannonica na Vranovsku a Znojemsku 

TIŠNOVSKO A ROSICKO (B) 
Makrotyp CZ 11.1 – středověké sídelní krajiny hercynika 
Makrotyp CZ 11.3 – pozdně středověké sídelní krajiny 
Makrotyp CZ 17.2 – pravěké sídelní krajiny pannonica 

9 B/11.1.1 polní středověké sídelní krajiny hercynika na Tišnovsku a Rosicku 
10 B/11.1.2 lesopolní středověké sídelní krajiny hercynika na Tišnovsku a Rosicku 
11 B/11.1.3 lesní středověké sídelní krajiny hercynika na Tišnovsku a Rosicku 
12 B/11.1.4 zaříznutá údolí středověké sídelní krajiny hercynika na Tišnovsku a Rosicku 
13 B/11.1.10 urbanizované středověké sídelní krajiny hercynika na Tišnovsku a Rosicku 
14 B/11.3.2 lesopolní pozdně středověké sídelní krajiny na Tišnovsku a Rosicku 
15 B/11.3.4 krajina zaříznutých údolí pozdně středověké sídelní krajiny na Tišnovsku a Rosicku 
16 B/17.2.1 polní, pravěké sídelní krajiny pannonica na Tišnovsku a Rosicku 
17 B/17.2.3 lesní, pravěké sídelní krajiny pannonica na Tišnovsku a Rosicku 
18 B/17.2.10 urbanizované pravěké sídelní krajiny pannonica na Tišnovsku a Rosicku 

BOSKOVICKO (C) 
Makrotyp CZ 11.1 – středověké sídelní krajiny hercynika 

19 C/ 11.1.1 polní středověké sídelní krajiny hercynika na Boskovicku 
20 C/ 11.1.2 urbanizované středověké sídelní krajiny hercynika na Boskovicku 

BLANENSKO (D) 
Makrotyp CZ 11.1 – středověké sídelní krajiny hercynika 

21 D/11.1.2 lesopolní středověké sídelní krajiny hercynika na Blanensku 
22 D/11.1.3 lesní středověké sídelní krajiny hercynika na Blanensku 
23 D/11.1.4 zaříznutá údolí středověké sídelní krajiny hercynika na Blanensku 
24 D/11.1.5 lesní krasové středověké sídelní krajiny hercynika na Blanensku 
25 D/11.1.6 polní krasové středověké sídelní krajiny hercynika na Blanensku 
26 D/11.1.10 urbanizované středověké sídelní krajiny hercynika na Blanensku 

BRNĚNSKO (E) 
Makrotyp CZ 17.2 - pravěké sídelní krajiny pannonica 

27 E/17.2.2 lesopolní, pravěké sídelní krajiny pannonica na Brněnsku 
38 E/17.2.10 urbanizované pravěké sídelní krajiny pannonica na Brněnsku 

HRUŠOVANSKO A ŽIDLOCHOVICKO (F) 
Makrotyp CZ 17.2 - pravěké sídelní krajiny pannonica 

29 F/17.2.1 polní, pravěké sídelní krajiny pannonica na Hrušovansku a Židlochovicku 
30 F/17.2.9 krajiny říčních niv pravěké sídelní krajiny pannonica na Hrušovansku a Židlochovicku 
31 F/17.2.10 urbanizované pravěké sídelní krajiny pannonica na Hrušovansku a Židlochovicku 

SLAVKOVSKO A VYŠKOVSKO (G) 
Makrotyp CZ 17.2 - pravěké sídelní krajiny pannonica 

32 G/17.2.1 polní, pravěké sídelní krajiny pannonica Slavkovska a Vyškovska 
33 G/17.2.10 urbanizované pravěké sídelní krajiny pannonica Slavkovska a Vyškovska 
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Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
a její základní vymezení 

ŽDÁNICKO (H) 
Makrotyp CZ 17.2 - pravěké sídelní krajiny pannonica 

34 H/17.2.3 lesní, pravěké sídelní krajiny pannonica na Ždánicku 
KYJOVSKO A HUSTOPEČSKO (I) 

Makrotyp CZ 17.2 - pravěké sídelní krajiny pannonica 
35 I/17.2.1 polní, pravěké sídelní krajiny pannonica na Kyjovsku a Hustopečsku   
36 I/17.2.2 lesopolní, pravěké sídelní krajiny pannonica na Kyjovsku a Hustopečsku 
37 I/17.2.10 urbanizované pravěké sídelní krajiny pannonica na Kyjovsku a Hustopečsku 

MIKULOVSKO (J) 
Makrotyp CZ 17.2 - pravěké sídelní krajiny pannonica 

38 J/17.2.1 polní, pravěké sídelní krajiny pannonica na Mikulovsku 
39 J/17.2.3 lesní, pravěké sídelní krajiny pannonica na Mikulovsku 
40 J/17.2.7 starosídelní krajina vápencových bradel pannonica na Mikulovsku 
41 J/17.2.10 urbanizované pravěké sídelní krajiny pannonica na Mikulovsku 

BŘECLAVSKO A HODONÍNSKO (K) 
Makrotyp CZ 17.2 - pravěké sídelní krajiny pannonica 

42 K/17.2.1 polní, pravěké sídelní krajiny pannonica na Břeclavsku a Hodonínsku 
43 K/17.2.8 krajiny vátých písků pravěké sídelní krajiny pannonica na Břeclavsku a Hodonínsku 
44 K/17.2.9 krajiny říčních niv pravěké sídelní krajiny pannonica na Břeclavsku a Hodonínsku 
45 K/17.2.10 urbanizované pravěké sídelní krajiny pannonica na Břeclavsku a Hodonínsku 

BÍLÉ KARPATY (L) 
Makrotyp CZ 11.2 – středověké sídelní krajiny carpatica 

Makrotyp CZ 11.5 – novověké sídelní krajiny carpatica 
46 L/11.2.2 lesopolní, středověké sídelní krajiny carpatica v Bílých Karpatech 
47 L/11.2.3 lesní, středověké sídelní krajiny carpatica v Bílých Karpatech 
48 L/11.5.3 lesní novověké sídelní krajiny carpatica v Bílých Karpatech 

 

b) stanovují pro výše vymezených 48 oblastí se shodným krajinným typem tyto cílové cha-
rakteristiky, požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: 

VRANOVSKO A ZNOJEMSKO 
 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem 
Polní středověké sídelní krajiny hercynika na Vranovsku a Znojemsku 

Základní cílová charakteristika 
Jde o polní krajiny pahorkatin českého masivu, jejichž výskyt je dán relativně vhodnějšími 
klimatickými podmínkami. Je to vzácnější typ krajin i když na území JMK relativně více 
zastoupený (celkem 3,36% území). Pro tento typ oblasti je v krajině typické mírně znečiš-
těné ovzduší, dostatek podzemních zdrojů vody, v rámci ČR mírně nadprůměrně úrodné 
zemědělské půdy, udržitelná ekologická stabilita v území, dobré klimatické podmínky 
pro zemědělství a chov ryb, dobré hygienické podmínky v krajině a relativně vysoký tech-
nický a prostorový standart vesnického bydlení. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro podporu významné úlohy zemědělské výroby založené 

na intenzivní a ekologicky šetrné rostlinné i živočišné výrobě.   
b) Vytvářet územní podmínky pro realizace investic do půdy pro závlahy, pro zabránění 

erozí půdy a vytvoření funkčních ÚSES.  

1 A/11.1.1 

c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu a obnovování prvků nelesní rozptýlené zeleně 
ve struktuře zemědělsky využívané krajiny. 
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Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Lesopolní středověké sídelní krajiny hercynika na Vranovsku a Znojemsku 

Základní cílová charakteristika 
Jde obecně o rozsáhlejší typ středověkých krajin hercynica (zabírá až 35% území státu), 
v JMK však pouze 8,5%. S následujícím typem 11.1.3. tvoří velkoplošnou mozaiku přede-
vším v okrese Znojmo (Jevišovicko, Blížkovicko, Šumensko, Vratěnínsko a Petřínsko). 
Pro tento typ oblasti je typické čisté ovzduší, dostatečné místní vodní zdroje, významné 
zastoupení přírodě blízkých společenstev a chráněných druhů, významné stavební památ-
ky – hrady, zámky a lidové stavby, dostačující ekologická stabilita, velmi dobrá hygiena 
a obytnost prostředí, dobré podmínky pro produkci dřeva, zaměřené na smrkové monokul-
tury, výborné podmínky pro rybníkářství. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro podporu a rozvoj dotované, ekologicky šetrné zeměděl-
ské rostlinné výroby.  
b) Vytvářet územní podmínky pro postupný přechod na hospodářství zaměřené na luční 
porosty a extenzivní chov hospodářských zvířat (pastevní chovy). 
c) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj lesního hospodářství s postupnou změnou dru-
hové skladby, včetně rozšiřování lesních ploch na zemědělsky extrémních stanovištích. 
d) Vytvářet územní podmínky pro možné řešení problémů střetových oblastí s místními 
povodněmi, rozvoj rybníků spojený s protipovodňovou ochranou. 

2 A/11.1.2 

e) Vytvářet územní podmínky pro ochranu rázovitosti krajiny v oblastech s lokalitami 
vhodnými pro agroturistiku a regionální CR ve zvláště chráněných územích (NP Podyjí) 
a přírodních parcích (PP Jevišovka, PP Rokytná). 

 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Lesní středověké sídelní krajiny hercynika na Vranovsku a Znojemsku 

Základní cílová charakteristika 
Jde o nejrozšířenější typ středověkých krajin hercynica v JMK (13,95% území). Tvoří je 
především velké lesní masivy Drahanské vysočiny s Blanenskem a Sýkoří. Další lesní kra-
jiny tvoří typickou velkoplošnou mozaiku v Bítešské a Jevišovické vrchovině. Lesy jsou tvo-
řeny především smrkovými monokulturami. Pro tento typ oblasti je typická velmi dobrá čis-
tota přírodního prostředí, kvalitní lesní půdy, velmi významné zastoupení přírodě blízkých, 
zejména lesních společenstev, vysoká ekologická stabilita, vysoká hygiena a obytnost pro-
středí, výrazná a dobře dochovaná rázovitost krajiny, chráněná v řadě přírodních parků. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj lesního hospodářství s postupnou změnou druho-
vé skladby, včetně rozšiřování lesních ploch na zemědělsky extrémních stanovištích a roz-
voj přiměřené myslivosti.  
b) Vytvářet územní podmínky pro podporu a rozvoj dotované, ekologicky šetrné zeměděl-
ské rostlinné výroby. 
c) Vytvářet územní podmínky pro postupný přechod na hospodářství zaměřené 
na luční porosty a extenzivní chov hospodářských zvířat (pastevní chovy). 
d) Vytvářet územní podmínky pro ochranu rázovitosti krajiny v přírodních parcích (PP Jevi-
šovka, PP Rokytná). 
e) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj regionálního cestovního ruchu založeného na re-
kreaci v lesích. 

3 A/11.1.3 

f)  Vytvářet územní podmínky pro dodržení měřítka rozvojových ploch zástavby a infra-
struktury srovnatelného s měřítkem sídel a s měřítkem prostorového členění krajiny. 
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Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Zaříznutá údolí středověké sídelní krajiny hercynika na Vranovsku a Znojemsku 

Základní cílová charakteristika 
Mezotyp je typickou součástí hercynika, v území kraje je tvořen hlubokými zaříznutými 
údolími řek Svitavy, Svratky, Oslavy, Jihlavy a především Dyje (Národní park). Tvoří 2,54% 
území JMK. Svahy údolí jsou zalesněny, údolí tvoří preferované trasy železnic a silnic nižší 
třídy (většinou však mimo JMK). Mají díky pestrosti stanovišť zásadní význam pro biodi-
verzitu hercynica. Pro tento typ oblasti jsou v krajině typická přírodě blízká společenstva 
svahů chráněná soustavou maloplošných chráněných území a národním parkem, vysoký 
stupeň ekologické stability, výrazná rázovitost krajiny chráněná národním parkem 
a přírodními parky, stavební památky, často industriální povahy, vodní toky s místně vý-
znamnou energií, přehradní nádrže s rekreací, zejména Vranovská. Území je vhodné pro 
regionální cestovní ruch a rekreaci. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 

4 A/11.1.4 

a) Vytvářet územní podmínky pro ochranu rázovitosti krajiny ve zvlášť chráněných úze-
mích a přírodních parcích (PP Střední Pojihlaví, PP Oslava s  lokalitami mezinárodního 
významu, ke kterým se váže turistický ruch (Vranov). 

 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Polní, pravěké sídelní krajiny pannonica a hercynika na Vranovsku a Znojemsku 

Základní cílová charakteristika 
Mezotyp je nejrozšířenějším v JMK (46,69% území) a je soustředěn především v téměř ce-
lém okrese Břeclav a z poloviny i v okrese Znojmo, Hodonín a Vyškov. Představuje nejú-
rodnější zemědělské oblasti celé ČR. Pro tento typ oblasti je typické mírně znečištěné 
ovzduší, areály vinných sklepů s typickou architekturou, nejúrodnější zemědělské půdy 
v rámci celé ČR, mimořádné klimatické podmínky pro pěstování teplomilných kultur včetně 
vinné révy a chov ryb, pomístní přítomnost geotermálních a minerálních pramenů, rozvinu-
té a úspěšné zemědělské podniky, relativně vysoký technický i prostorový standart vesnic-
kého bydlení, nízká možnost povodní a sesuvů půdy. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro podporu zemědělské výroby založené na ekologicky še-
trné rostlinné výrobě se zaměřením na kukuřici a ostatní teplomilné plodiny. 
b) Vytvářet územní podmínky pro ochranu a obnovování prvků nelesní rozptýlené zeleně 
ve struktuře zemědělsky využívané krajiny. 

5 A/17.2.1 

c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu území s výskytem termálních pramenů 
pro lázeňství (Jevišovka). 

 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Lesní, pravěké sídelní krajiny pannonica na Vranovsku a Znojemsku 

Základní cílová charakteristika 
Je zastoupen na 4,73% území kraje. Tvoří jej čtyři lesní území - Bobravská vrchovina zá-
padně od Brna, lesní obory na Pálavě, masiv Ždánického lesa a Litenčických vrchů. Jde 
převážně o listnaté lesy. Pro tento typ oblasti je typická čistota vodních zdrojů, jejich rela-
tivní dostatek pro místní potřeby, kvalitní lesní půdy, významné zastoupení přírodě blízkých 
lesních společenstev listnatých lesů, lesní komplexy vhodné k intenzivnímu hospodářství 
se zaměřením na listnaté lesy, vysoký potenciál pro přiměřený oborní chov zvěře, obytné 
přírodní území pro příměstské bydlení v sídlech Bobravské vrchoviny, lesní krajina vhodná 
pro místní a regionální rekreaci, automotodrom v Bobravské vrchovině významný pro me-
zinárodní cestovní ruch, vysoká ekologická stabilita, dobře dochovaná rázovitost krajiny, 
nízká míra ohrožení katastrofami. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj intenzivního lesního hospodářství a myslivosti bez 
významnějších omezení. 

6 A/17.2.3 

b) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace regionálního významu v lesích. 
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Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Zaříznutá údolí středověké sídelní krajiny pannonica na Vranovsku a Znojemsku 

Základní cílová charakteristika 
Jde o výjimečný typ krajiny omezený pouze na údolí Jihlavy u Ivančic. Tvoří pouhých 
0,17% území JMK. Svahy údolí jsou zalesněny. Pro tento typ oblasti jsou v krajině  typická 
přírodě blízká společenstva svahů, vysoký stupeň ekologické stability, výrazná rázovitost 
krajiny. Území je vhodné pro regionální cestovní ruch a rekreaci. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro ochranu rázovitosti krajiny ve zvlášť chráněných úze-
mích.  

7 A/17.2.4 

b) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace regionálního významu v lesích. 
 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Urbanizované pravěké sídelní krajiny pannonica Vranovska a Znojemska 

Základní cílová charakteristika 
Jde o nejrozsáhlejší typ urbanizovaných krajin (92% všech urbanizovaných krajin ČR), tvoří 
5,53% území JMK. Tento typ krajiny je v JMK tvořen šesti samostatnými celky. Na území 
Vranovska a Znojemska jde o Městský region Znojmo, vytvářející jedinou další plošně vý-
znamnou urbanizovanou krajinu. Pro tento typ oblasti v krajině Znojemska je typická čistota 
ovzduší, dobře dochované přírodní prostředí, významné kulturní památky 
a archeologická naleziště, relativně vysoká ekologická stabilita, relativně vysoký lidský po-
tenciál, rázovitá krajina, dobré podmínky pro rozvoj bydlení, vyšší potenciál pro mezinárod-
ní a regionální cestovní ruch. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro podporu a zajištění ekologické stabilizace území. 
b) Vytvářet územní podmínky pro přednostní realizaci ÚSES, využitého pro zvýšení atrak-
tivity a úrovně obytného území. 

8 A/17.2.10 

c) Respektovat kulturní dominanty historického města Znojma. 
 

 

TIŠNOVSKO A ROSICKO 
 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Polní středověké sídelní krajiny hercynika na Tišnovsku a Rosicku 

Základní cílová charakteristika 
Jde o polní krajiny pahorkatin českého masivu, jejichž výskyt je dán relativně vhodnějšími 
klimatickými podmínkami. Je to vzácnější typ krajin i když na území JMK relativně více 
zastoupený (celkem 3,36% území). Pro tento typ oblasti je typické mírně znečištěné 
ovzduší, dostatek podzemních zdrojů vody, v rámci ČR mírně nadprůměrně úrodné ze-
mědělské půdy, udržitelná ekologická stabilita v území, dobré klimatické podmínky 
pro zemědělství a chov ryb, dobré hygienické podmínky v krajině a relativně vysoký tech-
nický a prostorový standart vesnického bydlení. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro podporu a rozvoj zemědělské výroby založené na inten-
zivní a ekologicky šetrné rostlinné i živočišné výrobě.   
b) Vytvářet územní podmínky pro realizaci investic do půdy pro závlahy, pro zabránění 
erozí půdy a vytvoření funkčních ÚSES.  

9 B/11.1.1 

c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu a obnovování prvků nelesní rozptýlené zeleně 
ve struktuře zemědělsky využívané krajiny.    
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Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Lesopolní středověké sídelní krajiny hercynika na Tišnovsku a Rosicku 

Základní cílová charakteristika 
Jde obecně o rozsáhlejší typ středověkých krajin hercynica (zabírá až 35% území státu), 
v JMK však pouze 8,5%. S  typem 11.1.3. tvoří velkoplošnou mozaiku především 
v okresech Blansko (od Velkých Opatovic po Lomnici a Kuřim) a Znojmo (Jevišovicko, 
Blížkovicko, Šumensko, Vratěnínsko a Petřínsko) a Brno-venkov (Deblínsko, Zbýšovsko). 
Pro tento typ oblasti je typické čisté ovzduší, dostatečné místní vodní zdroje, významné 
zastoupení přírodě blízkých společenstev a chráněných druhů, významné stavební památ-
ky – hrady, zámky a lidové stavby, dostačující ekologická stabilita, velmi dobrá hygiena 
a obytnost prostředí, dobré podmínky pro produkci dřeva, zaměřené na smrkové monokul-
tury, výborné podmínky pro rybníkářství. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro podporu a rozvoj dotované, ekologicky šetrné zeměděl-
ské rostlinné výroby.  
b) Vytvářet územní podmínky pro postupný přechod na hospodářství zaměřené na luční 
porosty a extenzivní chov hospodářských zvířat (pastevní chovy). 
c) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj lesního hospodářství s postupnou změnou druho-
vé skladby, včetně rozšiřování lesních ploch na zemědělsky extrémních stanovištích. 

10 B/11.1.2 

d) Vytvářet územní podmínky pro ochranu rázovitosti krajiny v oblastech s lokalitami vhod-
nými pro agroturistiku a regionální cestovní ruch ve zvláště chráněných územích 
a přírodních parcích (PP Halasovo Kunštátsko, PP Lysicko, PP Svratecká hornatina). Za-
chování výrazu prostorové skladby lesních porostů a zemědělské půdy ve vrchovinném 
a hornatém terénu. 

 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Lesní středověké sídelní krajiny hercynika na Tišnovsku a Rosicku 

Základní cílová charakteristika 
Jde o nejrozšířenější typ středověkých krajin hercynica v JMK (13,95% území). Tvoří je 
především velké lesní masivy Drahanské vysočiny s Blanenskem a Sýkoří. Další lesní kra-
jiny tvoří typickou velkoplošnou mozaiku v Bítešské a Jevišovické vrchovině. Lesy jsou tvo-
řeny především smrkovými monokulturami. Pro tento typ oblasti je typická velmi dobrá čis-
tota přírodního prostředí, kvalitní lesní půdy, velmi významné zastoupení přírodě blízkých, 
zejména lesních společenstev, vysoká ekologická stabilita, vysoká hygiena a obytnost pro-
středí, výrazná a dobře dochovaná rázovitost krajiny, chráněná v řadě přírodních parků. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro podporu a rozvoj lesního hospodářství s postupnou 
změnou druhové skladby, včetně rozšiřování lesních ploch na zemědělsky extrémních sta-
novištích a rozvoj přiměřené myslivosti. 
b) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj dotované, ekologicky šetrné zemědělské rostlinné 
výroby.  
c) Vytvářet územní podmínky pro postupný přechod na hospodářství zaměřené na luční 
porosty a extenzivní chov hospodářských zvířat (pastevní chovy). 
d) Vytvářet územní podmínky pro ochranu rázovitosti krajiny ve zvlášť chráněných územích 
a přírodních parcích (PP Svratecká hornatina). Zachování výrazu prostorové skladby les-
ních porostů a zemědělské půdy ve vrchovinném a hornatém terénu. 

11 B/11.1.3 

e) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj regionálního cestovního ruchu založeného 
na rekreaci v lesích. 
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Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Zaříznutá údolí středověké sídelní krajiny hercynika na Tišnovsku a Rosicku 

Základní cílová charakteristika 
Mezotyp je typickou součástí hercynika, v území kraje je tvořen hlubokými zaříznutými 
údolími řek Svitavy, Svratky, Oslavy, Jihlavy a především Dyje (Národní park). Tvoří 
2,54% území JMK. Svahy údolí jsou zalesněny, údolí tvoří preferované trasy železnic 
a silnic nižší třídy (většinou však mimo JMK). Mají díky pestrosti stanovišť zásadní význam 
pro biodiverzitu hercynica. Pro tento typ oblasti jsou v krajině typická přírodě blízká spole-
čenstva svahů chráněná soustavou maloplošných chráněných území a národním parkem, 
vysoký stupeň ekologické stability, výrazná rázovitost krajiny chráněná národním parkem 
a přírodními parky, stavební památky, často industriální povahy, vodní toky s místně vý-
znamnou energií, přehradní nádrže s rekreací, zejména Vranovská. Území je vhodné pro 
regionální cestovní ruch a rekreaci. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 

12 B/11.1.4 

a) Vytvářet územní podmínky pro ochranu rázovitosti krajiny v území nenarušeném zá-
stavbou a v přírodním parku Svratecká hornatina. 

 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Urbanizované středověké sídelní krajiny hercynika na Tišnovsku a Rosicku 

Základní cílová charakteristika 
Jde o málo rozsáhlý typ urbanizovaných krajin (pouze 0,39% území JMK). Tvoří jej města  
Svitavské urbanizované osy (Boskovice a Letovice). Osa je v současné době charakteru 
vedlejšího, její význam může vzrůst až realizací dopravního propojení. Tento mezotyp kra-
jiny je suverénní doménou urbanismu. Pro tento typ oblasti je v krajině typické kvalitní pří-
rodní prostředí v bezprostředním okolí sídel, vyšší ekologická stabilita, dostatek vlastních 
vodních zdrojů, nižší úrodnost zemědělských půd, městské stavební památky (Boskovi-
ce), výrazná rázovitost krajiny, vysoký lidský potenciál velikostní a vzdělanostní, dlouhá 
průmyslová tradice, rozvinutá průmyslová výroba spojená především se železnicí.  
 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro podporu a zajištění ekologické stabilizace území. 
b) Vytvářet územní podmínky pro přednostní realizaci ÚSES, využitého pro zvýšení atrak-
tivity a úrovně obytného území. 

13 B/11.1.10 

c) Respektovat kulturní dominanty zámku v Letovicích v krajinných panoramatech.  
 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Lesopolní pozdně středověké sídelní krajiny na Tišnovsku a Rosicku 

Základní cílová charakteristika 
Jedná se o okrajovou oblast JMK, tvořenou výběžky Hornosvratecké vrchoviny severně 
od Letovic. Mozaika jehličnatých lesů a polí s malou úrodností. Typ tvoří 1,37% území 
JMK, na západ však tvoří souvislý významný pás území, určující starou zemskou hranici 
Čech a Moravy. Pro tento typ oblasti je typické čisté ovzduší, významné zastoupení příro-
dě blízkých společenstev a chráněných druhů, dostačující ekologická stabilita, významné 
zdroje větrné a vodní energie, velmi dobrá hygiena a obytnost prostředí, většinou dobře 
dochovaná rázovitost krajiny, dobré podmínky pro produkci dřeva, zaměřenou na smrkové 
monokultury, dobré podmínky pro rybníkářství. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro podporu a rozvoj dotované, ekologicky šetrné zeměděl-
ské rostlinné výroby.  

14 B/11.3.2 

b) Vytvářet územní podmínky pro postupný přechod na hospodářství zaměřené na luční 
porosty a extenzivní chov hospodářských zvířat (pastevní chovy). 
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Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

c) Vytvářet územní podmínky pro podporu a rozvoj lesního hospodářství - rozšiřování les-
ních ploch na zemědělsky extrémních stanovištích. 
d) Vytvářet územní podmínky pro ochranu rázovitosti krajiny v oblastech s lokalitami 
vhodnými pro agroturistiku a rekreaci v lesích a pro regionální CR.   

  

e) Vytvářet územní podmínky pro možné řešení problémů střetových oblastí 
s významnými místními povodněmi, rozvoj rybníků spojený s protipovodňovou ochranou. 

 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Krajina zaříznutých údolí pozdně středověké sídelní krajiny na Tišnovsku  

a Rosicku 
Základní cílová charakteristika 

V území kraje je tento typ oblasti tvořen hlubokým zaříznutým údolím Svratky 
s Hodonínkou. Tvoří 0,24% území JMK. Svahy údolí jsou zalesněny. Typické v krajině je 
vysoké zastoupení přírodě blízkých společenstev a chráněných druhů, vysoký stupeň eko-
logické stability, čisté ovzduší i vodní zdroje, výrazná rázovitost krajiny chráněná přírod-
ním parkem, regionálně významné zdroje pitné vody, dochované stavební památky lidové 
architektury. Území je vhodné pro regionální cestovní ruch a rekreaci. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro ochranu rázovitosti krajiny ve zvláště chráněných úze-
mích a přírodních parcích.  

15 B/11.3.4 

b) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj regionálního cestovního ruchu založeného 
na rekreaci v lesích. 

 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Polní, pravěké sídelní krajiny pannonica na Tišnovsku a Rosicku 

Základní cílová charakteristika 
Jedná se o mezotyp, který je nejrozšířenějším v JMK (46,69% území). Je soustředěn pře-
devším v téměř celém okrese Břeclav a z poloviny i v okrese Znojmo, Hodonín a Vyškov. 
Představuje nejúrodnější zemědělské oblasti celé ČR. Pro tento typ oblasti je typické mír-
ně znečištěné ovzduší, areály vinných sklepů s typickou architekturou, nejúrodnější ze-
mědělské půdy v rámci celé ČR, mimořádné klimatické podmínky pro pěstování teplomil-
ných kultur včetně vinné révy a chov ryb, pomístní přítomnost geotermálních 
a minerálních pramenů, rozvinuté a úspěšné zemědělské podniky, relativně vysoký tech-
nický i prostorový standart vesnického bydlení, nízká možnost povodní 
a sesuvů půdy. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro podporu a rozvoj zemědělské výroby založené na inten-
zivní a ekologicky šetrné rostlinné výrobě se zaměřením na obilniny, kukuřici 
a ostatní teplomilné plodiny. 

16 B/17.2.1 

b) Vytvářet územní podmínky pro ochranu a obnovování prvků nelesní rozptýlené zeleně 
ve struktuře zemědělsky využívané krajiny. 
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Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Lesní, pravěké sídelní krajiny pannonica na Tišnovsku a Rosicku 

Základní cílová charakteristika 
Krajinný typ je zastoupen na 4,73% území kraje. Tvoří jej čtyři lesní území - Bobravská 
vrchovina západně od Brna, lesní obory na Pálavě, masiv Ždánického lesa a Litenčických 
vrchů. Jde převážně o listnaté lesy. Pro tento typ oblasti je typická čistota vodních zdrojů, 
jejich relativní dostatek pro místní potřeby, kvalitní lesní půdy, významné zastoupení pří-
rodě blízkých lesních společenstev listnatých lesů, lesní komplexy vhodné k intenzivnímu 
hospodářství se zaměřením na listnaté lesy, vysoký potenciál pro přiměřený oborní chov 
zvěře, obytné přírodní území pro příměstské bydlení v sídlech Bobravské vrchoviny, lesní 
krajina vhodná pro místní a regionální rekreaci, automotodrom v Bobravské vrchovině vý-
znamný pro mezinárodní cestovní ruch, vysoká ekologická stabilita, dobře dochovaná rá-
zovitost krajiny, nízká míra ohrožení katastrofami. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj intenzivního lesního hospodářství a myslivosti 
bez významnějších omezení. 
b) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace regionálního významu v lesích. 

17 B/17.2.3 

c) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj příměstského bydlení v obcích Bobravské vrcho-
viny. 

 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Urbanizované pravěké sídelní krajiny pannonica na Tišnovsku a Rosicku 

Základní cílová charakteristika 
Jde o nejrozsáhlejší typ urbanizovaných krajin (92% všech urbanizovaných krajin ČR), 
tvoří 5,53% území JMK. Tento typ krajiny je v JMK tvořen šesti samostatnými celky.  
V oblasti Tišnovska a Rosicka jde především o celou Brněnskou aglomeraci se satelitními 
městy Blansko, Kuřim, Tišnov, Rosice, Oslavany, Zbýšov, Ivančice, Dolní Kounice, Hru-
šovany, Židlochovice, Rajhrad, Slavkov. Pro tento typ oblasti je typické relativně nižší 
znečištění ovzduší, síť chráněných přírodních lokalit, městská památková rezervace 
a bohaté památky v jednotlivých sídlech, archeologická naleziště, folklórní tradice 
v původně venkovských sídlech, vysoký lidský potenciál velikostní, vzdělanostní i věkový, 
relativní dostatek pracovních míst, rozsáhlé možnosti rozvoje kvalitního bydlení 
a rekreace, rozvinutá průmyslová výroba a služby, centrum regionálního až mezinárodní-
ho cestovního ruchu. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění ekologické stabilizace území. 

18 B/17.2.10 

b) Vytvářet územní podmínky pro přednostní realizaci ÚSES, využitého pro zvýšení atrak-
tivity a úrovně obytného území. 
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BOSKOVICKO 
 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Polní středověké sídelní krajiny hercynika na Boskovicku 

Základní cílová charakteristika 
Jde o polní krajiny pahorkatin českého masivu, jejichž výskyt je dán relativně vhodnějšími 
klimatickými podmínkami. Je to vzácnější typ krajin i když na území JMK relativně více 
zastoupený (celkem 3,36% území). Pro tento typ oblasti je v krajině typické mírně znečiš-
těné ovzduší, dostatek podzemních zdrojů vody, v rámci ČR mírně nadprůměrně úrodné 
zemědělské půdy, udržitelná ekologická stabilita v území, dobré klimatické podmínky pro 
zemědělství a chov ryb, dobré hygienické podmínky v krajině a relativně vysoký technický 
a prostorový standart vesnického bydlení. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro podporu a rozvoj zemědělské výroby založené na inten-
zivní a ekologicky šetrné rostlinné i živočišné výrobě.   
b) Vytvářet územní podmínky pro možnou realizaci investic do půdy pro závlahy, 
pro zabránění erozí půdy a vytvoření funkčních ÚSES.  
c) Vytvářet územní podmínky pro možné řešení problémů střetových oblastí 
s významnými místními povodněmi, rozvoj rybníků spojený s protipovodňovou ochranou.  
d) Vytvářet územní podmínky pro ochranu a obnovování prvků nelesní rozptýlené zeleně 
ve struktuře zemědělsky využívané krajiny.   

19 C/11.1.1 

e) Respektovat kulturní dominanty a siluety vesnických sídel v rozvojových záměrech ob-
cí. 

 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Urbanizované středověké sídelní krajiny hercynika na Boskovicku 

Základní cílová charakteristika 
Jde o málo rozsáhlý typ urbanizovaných krajin (pouze 0,39% území JMK). Tvoří jej města  
Svitavské urbanizované osy (Boskovice a Letovice). Osa je v současné době charakteru 
vedlejšího, její význam může vzrůst až realizací dopravního propojení. Tento mezotyp kra-
jiny je suverénní doménou urbanismu. Pro tento typ oblasti je v krajině typické kvalitní pří-
rodní prostředí v bezprostředním okolí, vyšší ekologická stabilita, dostatek vlastních vod-
ních zdrojů, nižší úrodnost zemědělských půd, městské stavební památky (Boskovice), 
výrazná rázovitost krajiny, vysoký lidský potenciál velikostní a vzdělanostní, dlouhá prů-
myslová tradice, rozvinutá průmyslová výroba spojená především se železnicí. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění ekologické stabilizace území. 
b) Vytvářet územní podmínky pro přednostní realizaci ÚSES, využitého pro zvýšení atrak-
tivity a úrovně obytného území. 

20 C/11.1.10 

c) Vytvářet územní podmínky pro respektování historických kulturních dominant Boskovic 
v krajinných panoramatech. 
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BLANENSKO 
 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Lesopolní středověké sídelní krajiny hercynika na Blanensku 

Základní cílová charakteristika 
Jde obecně o rozsáhlejší typ středověkých krajin hercynica (zabírá až 35% území státu), 
v JMK však pouze 8,5%. S  typem 11.1.3. tvoří velkoplošnou mozaiku především 
v okresech Blansko (od Velkých Opatovic po Lomnici a Kuřim) a Znojmo (Jevišovicko, 
Blížkovicko, Šumensko, Vratěnínsko a Petřínsko) a Brno-venkov (Deblínsko, Zbýšovsko). 
Pro tento typ oblasti je typické čisté ovzduší, dostatečné místní vodní zdroje, významné 
zastoupení přírodě blízkých společenstev a chráněných druhů, významné stavební pa-
mátky – hrady, zámky a lidové stavby, dostačující ekologická stabilita, velmi dobrá hygie-
na a obytnost prostředí, dobré podmínky pro produkci dřeva, zaměřené na smrkové mon-
okultury, výborné podmínky pro rybníkářství. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro podporu a rozvoj dotované, ekologicky šetrné zeměděl-
ské rostlinné výroby.  
b) Vytvářet územní podmínky pro postupný přechod na hospodářství zaměřené na luční 
porosty a extenzivní chov hospodářských zvířat (pastevní chovy). 
c) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj lesního hospodářství s postupnou změnou dru-
hové skladby, včetně rozšiřování lesních ploch na zemědělsky extrémních stanovištích. 
d) Vytvářet územní podmínky pro možné řešení problémů střetových oblastí 
s významnými místními povodněmi, rozvoj rybníků spojený s protipovodňovou ochranou. 

21 D/11.1.2 

e) Vytvářet územní podmínky pro ochranu rázovitosti krajiny v oblastech s lokalitami 
vhodnými pro agroturistiku a regionální cestovní ruch ve zvláště chráněných územích 
a přírodních parcích. 

 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Lesní středověké sídelní krajiny hercynika na Blanensku 

Základní cílová charakteristika 
Jde o nejrozšířenější typ středověkých krajin hercynica v JMK (13,95% území). Tvoří je 
především velké lesní masivy Drahanské vysočiny s Blanenskem a Sýkoří. Další lesní 
krajiny tvoří typickou velkoplošnou mozaiku v Bítešské a Jevišovické vrchovině. Lesy jsou 
tvořeny především smrkovými monokulturami. Pro tento typ oblasti je typická velmi dobrá 
čistota přírodního prostředí, kvalitní lesní půdy, velmi významné zastoupení přírodě blíz-
kých, zejména lesních společenstev, vysoká ekologická stabilita, vysoká hygiena 
a obytnost prostředí, výrazná a dobře dochovaná rázovitost krajiny, chráněná v řadě pří-
rodních parků. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro podporu a rozvoj lesního hospodářství s postupnou 
změnou druhové skladby, včetně rozšiřování lesních ploch na zemědělsky extrémních 
stanovištích a rozvoj přiměřené myslivosti. 
b) Vytvářet územní podmínky pro podporu a rozvoj dotované, ekologicky šetrné zeměděl-
ské rostlinné výroby.  
c) Vytvářet územní podmínky pro postupný přechod na hospodářství zaměřené na luční 
porosty a extenzivní chov hospodářských zvířat (pastevní chovy). 
d) Vytvářet územní podmínky pro ochranu rázovitosti krajiny ve zvlášť chráněných úze-
mích a přírodních parcích (PP Říčky, PP Rakovecké údolí).  

22 D/11.1.3 

e) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj regionálního cestovního ruchu založeného 
na rekreaci v lesích. 
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Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Zaříznutá údolí středověké sídelní krajiny hercynika na Blanensku 

Základní cílová charakteristika 
Mezotyp je typickou součástí hercynika, v území kraje je tvořen hlubokými zaříznutými 
údolími řek Svitavy, Svratky, Oslavy, Jihlavy a především Dyje (Národní park). Tvoří 
2,54% území JMK. Svahy údolí jsou zalesněny, údolí tvoří preferované trasy železnic 
a silnic nižší třídy (většinou však mimo JMK). Mají díky pestrosti stanovišť zásadní vý-
znam pro biodiverzitu hercynica. Pro tento typ oblasti jsou v krajině typická přírodě blízká 
společenstva svahů chráněná soustavou maloplošných chráněných území a národním 
parkem, vysoký stupeň ekologické stability, výrazná rázovitost krajiny chráněná národním 
parkem a přírodními parky, stavební památky, často industriální povahy, vodní toky 
s místně významnou energií, přehradní nádrže s rekreací, zejména Vranovská. Území je 
vhodné pro regionální cestovní ruch a rekreaci. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 

23 D/11.1.4 

a) Vytvářet územní podmínky pro ochranu rázovitosti krajiny v dramatickém lesnatém reli-
éfu a ve zvláště chráněných územích.   

 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Lesní krasové středověké sídelní krajiny hercynika na Blanensku 

Základní cílová charakteristika 
Jedná se o vzácný typ krajin v jižní části Moravského rasu. Z hlediska přírodního jedno 
z nejvýznamnějších území JMK, i když zabírá pouze 0,92% jeho území. Je součástí 
CHKO. Tento typ oblasti je typický prakticky kontinuálně zastoupenými přírodě blízkými 
společenstvy s celou řadou významných druhů organismů, významnými a unikátními kra-
sovými jevy, významnými kulturními památkami, zejména poutním místem Křtiny 
a celou řadou technických památek. Krajina tohoto typu oblasti má vysokou ekologickou 
stabilitu území, vysokou hygienu a obytnost, dobře dochovaný krajinný ráz, zabezpeče-
nou národní ochranu formou CHKO, kvalitní produkční lesní porosty s vysokou estetickou 
hodnotou. Oblast má pracovní příležitosti v Brněnské aglomeraci, je tradičním cílem regi-
onálního cestovního ruchu. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro podporu a rozvoj intenzivního lesního hospodářství 
s postupnou změnou druhové skladby, včetně rozšiřování lesních ploch na zemědělsky 
extrémních stanovištích. 

24 D/11.1.5 

b) Vytvářet územní podmínky pro vyšší preference estetických, rekreačních a naučných 
hodnot v záměrech využití krajiny v území s rekreační atraktivností celostátního významu 
(CHKO Moravský kras). 

 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Polní krasové středověké sídelní krajiny hercynika na Blanensku 

Základní cílová charakteristika 

25 D/11.1.6 

Jde o polní krajinu se závrty, prořezávanou hlubokými údolími. Zabírá 0,62% území JMK. 
Pro tento typ oblasti je typické významné zastoupení přírodě blízkých společenstev 
s celou řadou mezinárodně významných druhů organismů, významné a unikátní krasové 
jevy, významné kulturní památky, zejména poutní místo ve Sloupu, mezinárodně vý-
znamné zpřístupněné krasové útvary, tradiční cíl mezinárodního cestovního ruchu (Ma-
cocha), vysoká ekologická stabilita území, vysoká hygiena a obytnost krajiny, dobře do-
chovaný krajinný ráz, zabezpečená národní ochrana formou CHKO, pracovní příležitosti 
v Brněnské aglomeraci, terapeutické a potravinářské využívání části jeskyní. 
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Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro podporu a rozvoj dotovaného, ekologicky šetrného hos-
podaření spojeného s údržbou krajiny v chráněné krajinné oblasti.  
b) Vytvářet územní podmínky pro ochranu rázovitosti krajiny v souvislosti s využíváním 
hlavních atraktivit – Macocha, jeskyně. 

  

c) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj mezinárodního cestovního ruchu využívajícího 
přírodní a kulturní hodnoty a pro příměstskou rekreaci Brněnské aglomerace. 

 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Urbanizované středověké sídelní krajiny hercynika na Blanensku 

Základní cílová charakteristika 
Jde o málo rozsáhlý typ urbanizovaných krajin (pouze 0,39% území JMK). Tvoří jej měs-
ta Svitavské urbanizované osy (Boskovice a Letovice). Osa je v současné době charak-
teru vedlejšího, její význam může vzrůst až realizací dopravního propojení. Tento mezo-
typ krajiny je suverénní doménou urbanismu. Pro tento typ oblasti je v krajině typické 
kvalitní přírodní prostředí v bezprostředním okolí, vyšší ekologická stabilita, dostatek 
vlastních vodních zdrojů, nižší úrodnost zemědělských půd, městské stavební památky 
(Boskovice), výrazná rázovitost krajiny, vysoký lidský potenciál velikostní 
a vzdělanostní, dlouhá průmyslová tradice, rozvinutá průmyslová výroba spojená přede-
vším se železnicí. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění ekologické stabilizace území. 

26 D/11.1.10 

b) Vytvářet územní podmínky pro přednostní realizaci ÚSES, využitého pro zvýšení 
atraktivity a úrovně obytného území. 

 

 

BRNĚNSKO 
 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Lesopolní, pravěké sídelní krajiny pannonica na Brněnsku 

Základní cílová charakteristika 
Jedná se o mezotyp, který je rozšířen jen velmi málo (0,55% území JMK). Tvoří jej údolí 
Bobravy a nejvyšší vrcholky Hustopečské pahorkatiny u Boleradic. Pro tento typ oblasti 
je v krajině typická relativně dobrá čistota ovzduší, půd a vod, významné přírodní biotopy 
teplomilných lesů s vysokou ekostabilizující funkcí, významný památkový kostel 
v Kurdějově, areály vinných sklepů s typickou architekturou, živé etnografické povědomí, 
velmi úrodné zemědělské půdy, mimořádné klimatické podmínky pro pěstování teplomil-
ných kultur a chov ryb, rozvinuté a úspěšné zemědělské podniky, relativně vysoký tech-
nický i prostorový standart vesnického bydlení, plošná možnost rozvoje, relativně vyšší 
ekologická stabilita.  

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro podporu a rozvoj zemědělské výroby založené na in-
tenzivní a ekologicky šetrné rostlinné výrobě.   

27 E/17.2.2 

b) Vytvářet územní podmínky pro dochování rázovitosti krajiny v oblasti příměstské re-
kreace (PP Bobrava). 
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Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Urbanizované pravěké sídelní krajiny pannonica na Brněnsku 

Základní cílová charakteristika 
Jde o nejrozsáhlejší typ urbanizovaných krajin (92% všech urbanizovaných krajin ČR), 
tvoří 5,53% území JMK. Tento typ krajiny je v JMK tvořen šesti samostatnými celky.  
V oblasti Brněnska jde především o celou Brněnskou aglomeraci se satelitními městy 
Blansko, Kuřim, Tišnov, Rosice, Oslavany, Zbýšov, Ivančice, Dolní Kounice, Hrušovany, 
Židlochovice, Rajhrad, Slavkov. Pro tento typ oblasti je typické relativně nižší znečištění 
ovzduší, síť chráněných přírodních lokalit, městská památková rezervace a bohaté pa-
mátky v jednotlivých sídlech, archeologická naleziště, folklórní tradice v původně ven-
kovských sídlech, vysoký lidský potenciál velikostní, vzdělanostní i věkový, relativní do-
statek pracovních míst, rozsáhlé možnosti rozvoje kvalitního bydlení a rekreace, rozvinu-
tá průmyslová výroba a služby, centrum regionálního až mezinárodního cestovního ru-
chu. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění ekologické stabilizace území. 

28 E/17.2.10 

b) Vytvářet územní podmínky pro přednostní realizaci ÚSES, využitého pro zvýšení 
atraktivity a úrovně obytného území. 

 

 

HRUŠOVANSKO A ŽIDLOCHOVICKO 
 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Polní, pravěké sídelní krajiny pannonica na Hrušovansku a Židlochovicku 

Základní cílová charakteristika 
Jedná se o mezotyp, který je rozšířen jen velmi málo (0,55% území JMK). Tvoří jej údolí 
Bobravy a nejvyšší vrcholky Hustopečské pahorkatiny u Boleradic. Pro tento typ oblasti 
je v krajině typická relativně dobrá čistota ovzduší, půd a vod, významné přírodní bioto-
py teplomilných lesů s vysokou ekostabilizující funkcí, významný památkový kostel 
v Kurdějově, areály vinných sklepů s typickou architekturou, živé etnografické povědomí, 
velmi úrodné zemědělské půdy, mimořádné klimatické podmínky pro pěstování teplo-
milných kultur a chov ryb, rozvinuté a úspěšné zemědělské podniky, relativně vysoký 
technický i prostorový standart vesnického bydlení, plošná možnost rozvoje, relativně 
vyšší ekologická stabilita. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro podporu a rozvoj zemědělské výroby založené
na ekologicky šetrné rostlinné výrobě.   
b) Vytvářet územní podmínky pro dochování rázovitosti krajiny v oblastech s lokalitami 
vhodnými pro agroturistiku a regionální CR založený na vinařství, vinohradnictví.  

29 F/17.2.1 

d) Vytvářet územní podmínky pro možnou realizaci investic do půdy pro zabránění erozí 
půdy a vytvoření funkčních ÚSES. 
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Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Lesopolní, pravěké sídelní krajiny pannonica na Hrušovansku a Židlochovicku 

Základní cílová charakteristika 
Jedná se o mezotyp, který je rozšířen jen velmi málo (0,55% území JMK). Tvoří jej údolí 
Bobravy a nejvyšší vrcholky Hustopečské pahorkatiny u Boleradic. Pro tento typ oblasti 
je v krajině typická relativně dobrá čistota ovzduší, půd a vod, významné přírodní bioto-
py teplomilných lesů s vysokou ekostabilizující funkcí, významný památkový kostel 
v Kurdějově, areály vinných sklepů s typickou architekturou, živé etnografické povědomí, 
velmi úrodné zemědělské půdy, mimořádné klimatické podmínky pro pěstování teplo-
milných kultur a chov ryb, rozvinuté a úspěšné zemědělské podniky, relativně vysoký 
technický i prostorový standart vesnického bydlení, plošná možnost rozvoje, relativně 
vyšší ekologická stabilita. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro podporu a rozvoj zemědělské výroby založené na in-
tenzivní a ekologicky šetrné rostlinné výrobě.   
b) Vytvářet územní podmínky pro dochování rázovitosti krajiny v oblastech s lokalitami 
vhodnými pro agroturistiku a regionální CR založený na vinařství, vinohradnictví.  
c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu viničních tratí. 

29 F/17.2.2 

d) Vytvářet územní podmínky pro možnou realizaci investic do půdy pro závlahy, 
pro zabránění erozí půdy a vytvoření funkčních ÚSES. 

 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Krajiny říčních niv pravěké sídelní krajiny pannonica na Hrušovansku  

a Židlochovicku 
Základní cílová charakteristika 

Jeden z nejvýznamnějších typů krajin jižní Moravy, tvořený širokými nivami řek Moravy, 
Dyje, Svratky, Jihlavy, částečně i Jevišovky a Cézavy. Zabírá, v porovnání s ČR, abnor-
málně velký podíl (6,1% území JMK). Jde o geomorfologicky vysoce aktivní území, for-
mované přirozenou dynamikou průtoků řek, hydrologicky spojité. Tvoří nejvýznamnější 
přírodní transportní systémy jak hydrologické, tak i biotické (úplná fluviální dynamická 
sukcesní série nivních biotopů). Jde o parkovou krajinu, typickou střídáním výnosných 
lužních lesů a luk, protkaných sítí meandrujících toků, slepých ramen a mokřadů. Lesy 
jsou v drtivé většině listnaté. Většina luk je po provedených regulacích řek zorněna. 
Pro tento typ oblasti jsou typické kvalitní, ale těžké zemědělské půdy, přirozeně pod-
máčené, velkoplošná mozaika významných, přírodě blízkých, společenstev lužních lesů, 
mokřadů a vodních společenstev všech nížinných typů, chráněná území přírody, vý-
znamná hnízdiště ptactva, masivní výskyt zvlášť chráněných druhů organismů, význam-
né archeologické památky z dob Velkomoravské říše i starší, především Národní kulturní 
památka Mikulčice, největší zásobárny podzemních i povrchových vod kraje, čistota 
podzemních vod chráněná ochrannými pásmy (CHOPAV Kvartér řeky Moravy), dobře 
fungující ÚSES, včetně udržení kontinua říčních biotopů ve velké části území, dochova-
né úseky přirozených geomorfologických procesů (Osypané břehy), vysoký koeficient 
ekologické stability, prostor bezkolizního převodu i největších povodní krajinou, území 
prakticky neobydleno, výrazně rázovitá krajina parkového charakteru, povodňované, při-
rozeně vysoce výnosné louky, nejvýnosnější lesní porosty v ČR, výhodné podmínky pro 
chov vysoké lovné zvěře, významné rybářské revíry na tocích, větších rybnících, rozvinu-
té rybníkářství, velké vodní plochy vhodné pro vodní sporty a rekreaci na Novomlýnských 
nádržích, významné zásoby štěrkopísků a ropy. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro přeměnu zemědělství na lukaření, zpětné zatravňová-
ní bývalých luk a pastvin. 
b) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj vysoce intenzivního, přitom však přírodě blíz-
kého lesního hospodářství. 

30 F/17.2.9 

c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu nivních ekosystémů, uvolnění aktivní nivy 
od staveb a zařízení snižujících její průtočnost, ochrana ekosystémů nivy institutem pří-
rodních parků a maloplošných chráněných území.  
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Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

  d) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj mezinárodního a regionálního cestovního ru-
chu, využití parkové krajiny a rybářských revírů. 

 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Urbanizované pravěké sídelní krajiny pannonica na Hrušovansku  

a Židlochovicku 
Základní cílová charakteristika 

Jde o nejrozsáhlejší typ urbanizovaných krajin (92% všech urbanizovaných krajin ČR), 
tvoří 5,53% území JMK. Tento typ krajiny je v JMK tvořen šesti samostatnými celky. 
V oblasti Hrušovanska a Židlochovicka jde především o celou Brněnskou aglomeraci se 
satelitními městy Blansko, Kuřim, Tišnov, Rosice, Oslavany, Zbýšov, Ivančice, Dolní 
Kounice, Hrušovany, Židlochovice, Rajhrad, Slavkov. Pro tento typ oblasti je typické re-
lativně nižší znečištění ovzduší, síť chráněných přírodních lokalit, městská památková 
rezervace a bohaté památky v jednotlivých sídlech, archeologická naleziště, folklórní 
tradice v původně venkovských sídlech, vysoký lidský potenciál velikostní, vzdělanostní 
i věkový, relativní dostatek pracovních míst, rozsáhlé možnosti rozvoje kvalitního bydlení 
a rekreace, rozvinutá průmyslová výroba a služby, centrum regionálního až mezinárod-
ního cestovního ruchu. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění ekologické stabilizace území. 

31 F/17.2.10 

b) Vytvářet územní podmínky pro přednostní realizaci ÚSES, využitého pro zvýšení 
atraktivity a úrovně obytného území. 

 

 

SLAVKOVSKO A VYŠKOVSKO 
 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Polní, pravěké sídelní krajiny pannonica na Slavkovsku a Vyškovsku 

Základní cílová charakteristika 
Jedná se o mezotyp, který je nejrozšířenějším v JMK (46,69% území). Je soustředěn 
především v téměř celém okrese Břeclav a z poloviny i v okrese Znojmo, Hodonín 
a Vyškov. Představuje nejúrodnější zemědělské oblasti celé ČR. Pro tento typ oblasti je 
typické mírně znečištěné ovzduší, areály vinných sklepů s typickou architekturou, nejú-
rodnější zemědělské půdy v rámci celé ČR, mimořádné klimatické podmínky pro pěsto-
vání teplomilných kultur včetně vinné révy a chov ryb, pomístní přítomnost geotermál-
ních a minerálních pramenů, rozvinuté a úspěšné zemědělské podniky, relativně vysoký 
technický i prostorový standart vesnického bydlení, nízká možnost povodní a sesuvů 
půdy. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro podporu a rozvoj zemědělské výroby založené na in-
tenzivní a ekologicky šetrné rostlinné výrobě se zaměřením na obilniny, kukuřici 
a ostatní teplomilné plodiny. 

32 G/17.2.1 

b) Vytvářet územní podmínky pro dochování rázovitosti krajiny v oblastech s lokalitami 
mezinárodního významu, ke kterým se váže turistický ruch (Slavkovské bojiště). 
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Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Urbanizované pravěké sídelní krajiny pannonica na Slavkovsku a Vyškovsku 

Základní cílová charakteristika 
Jde o nejrozsáhlejší typ urbanizovaných krajin (92% všech urbanizovaných krajin ČR), 
tvoří 5,53% území JMK. Tento typ krajiny je v JMK tvořen šesti samostatnými celky. 
V oblasti Slavkovska Vyškovska jde především o celou Brněnskou aglomeraci se sate-
litními městy Blansko, Kuřim, Tišnov, Rosice, Oslavany, Zbýšov, Ivančice, Dolní Kouni-
ce, Hrušovany, Židlochovice, Rajhrad, Slavkov a dále o oblast kolem města Vyškov. Pro 
tento typ oblasti je typické relativně nižší znečištění ovzduší, síť chráněných přírodních 
lokalit, městská památková rezervace a bohaté památky v jednotlivých sídlech, archeo-
logická naleziště, folklórní tradice v původně venkovských sídlech, vysoký lidský poten-
ciál velikostní, vzdělanostní i věkový, relativní dostatek pracovních míst, rozsáhlé mož-
nosti rozvoje kvalitního bydlení a rekreace, rozvinutá průmyslová výroba a služby, cent-
rum regionálního až mezinárodního cestovního ruchu.  

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění ekologické stabilizace území. 

33 G/17.2.10 

b) Vytvářet územní podmínky pro přednostní realizaci ÚSES, využitého pro zvýšení 
atraktivity a úrovně obytného území. 

 

 

ŽDÁNICKO 
 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Lesní, pravěké sídelní krajiny pannonica na Ždánicku 

Základní cílová charakteristika 
Krajinný typ je zastoupen na 4,73% území kraje. Tvoří jej čtyři lesní území - Bobravská 
vrchovina západně od Brna, lesní obory na Pálavě, masiv Ždánického lesa a Litenčic-
kých vrchů. Jde převážně o listnaté lesy. Pro tento typ oblasti je typická čistota vodních 
zdrojů, jejich relativní dostatek pro místní potřeby, kvalitní lesní půdy, významné za-
stoupení přírodě blízkých lesních společenstev listnatých lesů, lesní komplexy vhodné 
k intenzivnímu hospodářství se zaměřením na listnaté lesy, vysoký potenciál pro přimě-
řený oborní chov zvěře, lesní krajina vhodná pro místní a regionální rekreaci, vysoká 
ekologická stabilita, dobře dochovaná rázovitost krajiny, nízká míra ohrožení katastro-
fami. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro podporu a rozvoj intenzivního lesního hospodářství 
a myslivosti bez významnějších omezení. 

34 H/17.2.3 

b) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace regionálního významu v lesích. 
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KYJOVSKO A HUSTOPEČSKO 
 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Polní, pravěké sídelní krajiny pannonica na Kyjovsku a Hustopečsku 

Základní cílová charakteristika 
Jedná se o mezotyp, který je nejrozšířenějším v JMK (46,69% území). Je soustředěn 
především v téměř celém okrese Břeclav a z poloviny i v okrese Znojmo, Hodonín 
a Vyškov. Představuje nejúrodnější zemědělské oblasti celé ČR. Pro tento typ oblasti 
je typické mírně znečištěné ovzduší, areály vinných sklepů s typickou architekturou, 
nejúrodnější zemědělské půdy v rámci celé ČR, mimořádné klimatické podmínky 
pro pěstování teplomilných kultur včetně vinné révy a chov ryb, pomístní přítomnost 
geotermálních a minerálních pramenů, rozvinuté a úspěšné zemědělské podniky, rela-
tivně vysoký technický i prostorový standart vesnického bydlení, nízká možnost povod-
ní a sesuvů půdy. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro podporu a rozvoj zemědělské výroby založené na in-
tenzivní a ekologicky šetrné rostlinné výrobě se zaměřením na obilniny, kukuřici 
a ostatní teplomilné plodiny. 
b) Vytvářet územní podmínky pro dochování rázovitosti krajiny s kulturními tradicemi 
a charakteristickou strukturou osídlení. 

35 I/17.2.1 

c) Vytvářet územní podmínky pro zachování a doplnění nelesní rozptýlené zeleně 
v intenzivně obhospodařované zemědělské krajině. 

 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Lesopolní, pravěké sídelní krajiny pannonica na Kyjovsku a Hustopečsku 

Základní cílová charakteristika 
Jedná se o mezotyp, který je rozšířen jen velmi málo (0,55% území JMK). Tvoří jej 
údolí Bobravy a nejvyšší vrcholky Hustopečské pahorkatiny u Boleradic. Pro tento typ 
oblasti je v krajině typická relativně dobrá čistota ovzduší, půd a vod, významné pří-
rodní biotopy teplomilných lesů s vysokou ekostabilizující funkcí, významný památkový 
kostel v Kurdějově, areály vinných sklepů s typickou architekturou, živé etnografické 
povědomí, velmi úrodné zemědělské půdy, mimořádné klimatické podmínky pro pěsto-
vání teplomilných kultur a chov ryb, rozvinuté a úspěšné zemědělské podniky, relativně 
vysoký technický i prostorový standart vesnického bydlení, plošná možnost rozvoje, re-
lativně vyšší ekologická stabilita. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro podporu a rozvoj zemědělské výroby založené na in-
tenzivní a ekologicky šetrné rostlinné výrobě.   
b) Vytvářet územní podmínky pro dochování rázovitosti krajiny v oblastech s lokalitami 
vhodnými pro agroturistiku a regionální CR založený na vinařství, vinohradnictví.  
c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu viničních tratí. 
d) Vytvářet územní podmínky pro možnou realizace investic do půdy pro závlahy, 
pro zabránění erozí půdy a vytvoření funkčních ÚSES. 

36 I/17.2.2 

e) Vymezení území přírodního parku Boleradicko a ochrana lidových stavebních pamá-
tek.   
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Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Urbanizované pravěké sídelní krajiny pannonica na Kyjovsku a Hustopečsku 

Základní cílová charakteristika 
Jde o nejrozsáhlejší typ urbanizovaných krajin (92% všech urbanizovaných krajin ČR), 
tvoří 5,53% území JMK. Tento typ krajiny je v JMK tvořen šesti samostatnými celky. 
Pro tento typ oblasti jsou v daném prostoru typické významné etnografické hodnoty 
a jejich životnost, relativně vysoký technický i prostorový standart bydlení, vysoce roz-
vinuté zemědělství, přítomnost mezinárodního železničního koridoru a dálnice D2. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění ekologické stabilizace území. 

37 I/17.2.10 

b) Vytvářet územní podmínky pro přednostní realizaci ÚSES, využitého pro zvýšení 
atraktivity a úrovně obytného území. 

 

 

MIKULOVSKO 
 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Polní, pravěké sídelní krajiny pannonica na Mikulovsku 

Základní cílová charakteristika 
Jedná se o mezotyp, který je nejrozšířenějším v JMK (46,69% území). Je soustředěn 
především v téměř celém okrese Břeclav a z poloviny i v okrese Znojmo, Hodonín 
a Vyškov. Představuje nejúrodnější zemědělské oblasti celé ČR. Pro tento typ oblasti 
je typické mírně znečištěné ovzduší, areály vinných sklepů s typickou architekturou, 
nejúrodnější zemědělské půdy v rámci celé ČR, mimořádné klimatické podmínky 
pro pěstování teplomilných kultur včetně vinné révy a chov ryb, pomístní přítomnost 
geotermálních a minerálních pramenů, rozvinuté a úspěšné zemědělské podniky, rela-
tivně vysoký technický i prostorový standart vesnického bydlení, nízká možnost po-
vodní a sesuvů půdy. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro podporu a rozvoj zemědělské výroby založené 
na intenzivní a ekologicky šetrné rostlinné výrobě se zaměřením na obilniny, kukuřici 
a ostatní teplomilné plodiny. 
b) Vytvářet územní podmínky pro dochování rázovitosti krajiny v oblastech s lokalitami 
mezinárodního významu, ke kterým se váže turistický ruch (Mikulov, Pavlov). 

38 J/17.2.1 

c) Vytvářet územní podmínky pro vymezení území přírodního parku „polně - viniční 
krajiny se stepními lady“ a území s režimem nástupních oblastí NP, CHKO a přírod-
ních parků. 

 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Lesní, pravěké sídelní krajiny pannonica na Mikulovsku 

Základní cílová charakteristika 

39 J/17.2.3 

Krajinný typ je zastoupen na 4,73% území kraje. Tvoří jej čtyři lesní území - Bobravská 
vrchovina západně od Brna, lesní obory na Pálavě, masiv Ždánického lesa a Litenčic-
kých vrchů. Jde převážně o listnaté lesy. Pro tento typ oblasti je typická čistota vodních 
zdrojů, jejich relativní dostatek pro místní potřeby, kvalitní lesní půdy, významné zastou-
pení přírodě blízkých lesních společenstev listnatých lesů, lesní komplexy vhodné 
k intenzivnímu hospodářství se zaměřením na listnaté lesy, vysoký potenciál pro přimě-
řený oborní chov zvěře, lesní krajina vhodná pro místní a regionální rekreaci, vysoká 
ekologická stabilita, dobře dochovaná rázovitost krajiny, nízká míra ohrožení katastro-
fami. 
 



Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje    

Atelier T-plan, s.r.o.; srpen 2011 108

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování   
a) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj lesního hospodářství a myslivosti s ohledem 
na podmínky ochrany v CHKO Pálava a na hospodaření v oborách. 

 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Starosídelní krajina vápencových bradel pannonica na Mikulovsku 

Základní cílová charakteristika 
Tento typ je omezen pouze na vápencová bradla Pavlovských vrchů. Ačkoliv zabírá 
pouhé 0,17% území, tvoří zásadní krajinnou dominantu 1/3 území JMK. Jde o typicky 
bezlesou krajinu xerotermofilních společenstev (CHKO Pálava). Pro tento typ oblasti 
jsou typická evropsky významná přírodní společenstva i jednotlivé druhy, přísně chrá-
něné archeologické památky a hradní zříceniny, ekologicky vysoce stabilní, ale i zrani-
telná oblast, zásadní krajinotvorný fenomén jižní Moravy, zásoby vysoce kvalitního vá-
pence. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 

40 J/17.2.7 

a) Vytvářet územní podmínky pro ochranu jedinečného významu terénního útvaru 
v krajinných panoramatech v souladu s ochrannými podmínkami CHKO Pálava.  

 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Urbanizované pravěké sídelní krajiny pannonica Mikulovska 

Základní cílová charakteristika 
Jde o nejrozsáhlejší typ urbanizovaných krajin (92% všech urbanizovaných krajin ČR), 
tvoří 5,53% území JMK. Tento typ krajiny je v JMK tvořen šesti samostatnými celky. 
Pro tento typ oblasti je v rozvojové ose Vídeňské typická relativní čistota prostředí, zá-
soby písků, pomístní přítomnost geotermálních a minerálních pramenů, významné kul-
turní památky (Pasohlávky, Mikulov), rozvinutá rekreace u vody, intenzivně využívaná 
zemědělská krajina, rázovitá krajina, silnice R 52 jako základní podmínka rozvoje. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění ekologické stabilizace území. 

41 J/17.2.10 

b) Vytvářet územní podmínky pro přednostní realizaci ÚSES, využitého pro zvýšení 
atraktivity a úrovně obytného území. 

 

 

BŘECLAVSKO A HODONINSKO 
 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Polní, pravěké sídelní krajiny pannonica na Břeclavsku a Hodonínsku 

Základní cílová charakteristika 

42 K/17.2.1 

Jedná se o mezotyp, který je nejrozšířenějším v JMK (46,69% území). Je soustředěn 
především v téměř celém okrese Břeclav a z poloviny i v okrese Znojmo, Hodonín 
a Vyškov. Představuje nejúrodnější zemědělské oblasti celé ČR. Pro tento typ oblasti je 
typické mírně znečištěné ovzduší, areály vinných sklepů s typickou architekturou, nejú-
rodnější zemědělské půdy v rámci celé ČR, mimořádné klimatické podmínky pro pěsto-
vání teplomilných kultur včetně vinné révy a chov ryb, pomístní přítomnost geotermál-
ních a minerálních pramenů, rozvinuté a úspěšné zemědělské podniky, relativně vysoký 
technický i prostorový standart vesnického bydlení, nízká možnost povodní a sesuvů 
půdy. 
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Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro podporu a rozvoj zemědělské výroby založené na in-
tenzivní a ekologicky šetrné rostlinné výrobě se zaměřením na obilniny, kukuřici 
a ostatní teplomilné plodiny. 
b) Vytvářet územní podmínky pro dochování rázovitosti krajiny v oblastech s lokalitami 
mezinárodního významu, ke kterým se váže turistický ruch – Lednicko-valtický areál. 

  

c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu území s výskytem termálních pramenů využi-
telných pro lázeňství (Lednice). 

 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Krajiny vátých písků pravěké sídelní krajiny pannonica na Břeclavsku 

 a Hodonínsku 
Základní cílová charakteristika 

Tento rozsáhlejší typ krajin (2,24% JMK), je tvořen specifickým půdotvorným prostředím 
eolitických písků, které po středověkém odlesnění původních doubrav tvořilo specifické 
polopouštní prostředí, až v 19. století bylo druhotně zalesněné převážně borovicemi. Je 
nivou Moravy rozděleno na dvě části - Boří les u Valtic a Dúbravu u Hodonína. Větší 
plochy jsou v sousedním Slovensku. Pro tento typ oblasti je typický místní výskyt vzác-
ných psamofytních společenstev a doubrav, relativně vysoká míra ekologické stability, 
obytná a hygienicky bezpečná krajina borových lesů, zásoby písků a částečně i lignitu, 
těžební zařízení lignitových dolů, velmi lehké zemědělské půdy. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro podporu a rozvoj zemědělství založeného na inten-
zivním využití zemědělské půdy pro zelinářství pod závlahou. 

43 K/17.2.8 

b) Vytvářet územní podmínky pro ochranu rázovitosti krajiny v oblasti Lednicko-
valtického areálu a rozvoj mezinárodního turistického ruchu. 

 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Krajiny říčních niv pravěké sídelní krajiny pannonica na Břeclavsku  

a Hodonínsku 
Základní cílová charakteristika 

44 K/17.2.9 

Jeden z nejvýznamnějších typů krajin jižní Moravy, tvořený širokými nivami řek Moravy, 
Dyje, Svratky, Jihlavy, částečně i Jevišovky a Cézavy. Zabírá, v porovnání s ČR, ab-
normálně velký podíl (6,1% území JMK). Jde o geomorfologicky vysoce aktivní území, 
formované přirozenou dynamikou průtoků řek, hydrologicky spojité. Tvoří nejvýznamněj-
ší přírodní transportní systémy jak hydrologické, tak i biotické (úplná fluviální dynamická 
sukcesní série nivních biotopů). Jde o parkovou krajinu, typickou střídáním výnosných 
lužních lesů a luk, protkaných sítí meandrujících toků, slepých ramen a mokřadů. Lesy 
jsou v drtivé většině listnaté. Většina luk je po provedených regulacích řek zorněna.  
Pro tento typ oblasti jsou typické největší zásobárny podzemních i povrchových vod kra-
je, čistota podzemních vod chráněná ochrannými pásmy (CHOPAV Kvartér řeky Mora-
vy), kvalitní, ale těžké zemědělské půdy, přirozeně podmáčené, velkoplošná mozaika 
významných, přírodě blízkých, společenstev lužních lesů, mokřadů a vodních společen-
stev všech nížinných typů, chráněná území přírody, významná hnízdiště ptactva, masiv-
ní výskyt zvlášť chráněných druhů organismů, významné archeologické památky z dob 
Velkomoravské říše i starší, především Národní kulturní památka Mikulčice, dobře fun-
gující ÚSES, včetně udržení kontinua říčních biotopů ve velké části území, dochované 
úseky přirozených geomorfologických procesů (Osypané břehy), vysoký koeficient eko-
logické stability, prostor bezkolizního převodu i největších povodní krajinou, území prak-
ticky neobydleno, výrazně rázovitá krajina parkového charakteru, povodňované, přiroze-
ně vysoce výnosné louky, nejvýnosnější lesní porosty v ČR, výhodné podmínky pro chov 
vysoké lovné zvěře, významné rybářské revíry na tocích, větších rybnících, rozvinuté 
rybníkářství, velké vodní plochy vhodné pro vodní sporty a rekreaci na Novomlýnských 
nádržích, významné zásoby štěrkopísků a ropy. 
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Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro zaměření zemědělství na lukaření, zpětné zatravňo-
vání bývalých luk a pastvin. 
b) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj vysoce intenzivního, přitom však přírodě blízké-
ho lesního hospodářství. 
c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu nivních ekosystémů, uvolnění aktivní nivy 
od staveb a zařízení snižujících její průtočnost ,ochrana ekosystémů nivy institutem pří-
rodních parků a maloplošných chráněných území.  

  

d) Vytvářet územní podmínky pro možné využití krajiny pro rozvoj mezinárodního a regi-
onálního cestovního ruchu,využití parkové krajiny a rybářských revírů. 

 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Urbanizované pravěké sídelní krajiny pannonica na Břeclavsku a Hodonínsku 

Základní cílová charakteristika 
Jde o nejrozsáhlejší typ urbanizovaných krajin (92% všech urbanizovaných krajin ČR), 
tvoří 5,53% území JMK. Tento typ krajiny je v JMK tvořen šesti samostatnými celky. 
Pro tento typ oblasti je v prostoru Hodonínska typická relativně vysoká ekologická stabi-
lita, nízká kvalita půdy na Hodonínsku vhodná pro plošný rozvoj, dostatek podzemní i 
povrchové vody, pomístní přítomnost geotermálních a minerálních pramenů - lázně 
v Hodoníně, vysoký lidský potenciál velikostní a vzdělanostní, vysoký stupeň prostorové 
dělby práce v sídlech podél železnic, významná ložiska ropy, významné podzemní jíma-
cí kapacity zemního plynu, relativně vysoký technický i prostorový standart bydlení, dob-
ré dopravní napojení mezinárodní železnicí. V prostoru Břeclavska pak významné pod-
zemní jímací kapacity zemního plynu, relativně vysoký technický 
i prostorový standart bydlení, vysoce rozvinuté zemědělství, přítomnost mezinárodního 
železničního koridoru a dálnice D2. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění ekologické stabilizace území. 

45 K/17.2.10 

b) Vytvářet územní podmínky pro přednostní realizaci ÚSES, využitého pro zvýšení 
atraktivity a úrovně obytného území. 

 

 

BÍLÉ KARPATY 
 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Lesopolní, středověké sídelní krajiny carpatica Bílých Karpat 

Základní cílová charakteristika 
Významný karpatský typ krajiny, který však na území JMK zasahuje zcela okrajově a je-
ho hlavní rozšíření je ve Zlínském a Moravskoslezském kraji, především však na Slo-
vensku. V JMK má rozlohu 1,30 % území. Tvoří výraznou etnografickou oblast Horňác-
ka s mozaikou velkoplošných luk, polí a listnatých lesů. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro podporu a rozvoj dotované údržby krajiny a s ní spo-
jené pracovní příležitosti v CHKO.  
b) Vytvářet územní podmínky ekologicky šetrné lesní a zemědělské hospodaření 
s vyšší preferencí ochrany přírody a hodnot krajinného rázu. 
c) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj regionální a mezinárodní rekreace 
a cestovního ruchu využívajícího přírodní a kulturní hodnoty.  

46 L/11.2.2 

d) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj malého a středního podnikání v menších ob-
cích ve stávajících zónách. 



Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje    

Atelier T-plan, s.r.o.; srpen 2011 111

 
Č. Kód  

oblasti 
Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Lesní, středověké sídelní krajiny carpatica  Bílých Karpat 

Základní cílová charakteristika 
V JMK okrajový typ karpatských krajin (0,33% území).   

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 

47 L/11.2.3 

a) Vytvářet územní podmínky pro podporu a rozvoj dotované údržby krajiny a s ní spo-
jené pracovní příležitosti v CHKO. 

  b) Vytvářet územní podmínky pro podporu a rozvoj ekologicky šetrného lesního hospo-
dářství s vyšší preferencí ochrany přírody a hodnot krajinného rázu. 

  c) Vytvářet územní podmínky pro podporu a rozvoj regionálního cestovního ruchu,  za-
loženého na pobytových měkkých formách rekreace v lesích a u vody. 

 

Č. Kód  
oblasti 

Název oblasti se shodným krajinným typem a její základní cílová charakteristika 

Název oblasti se shodným krajinným typem  
Lesní novověké sídelní krajiny carpatica Bílých Karpat 

Základní cílová charakteristika 
Jedná se o významný krajinný typ v Karpatech, v JMK však okrajový (pouze 0,33% 
území), tvořený lesními masivy hřebenů Bílých Karpat. Pro tento krajinný typ je typická 
čistota ovzduší a vodních zdrojů, významné zastoupení přírodě blízkých lesních spole-
čenstev chráněných v CHKO, lesní komplexy vhodné k intenzivnímu hospodářství, les-
ní krajina vhodná pro regionální rekreaci, vysoká míra současného působení ÚSES, 
vysoká ekologická stabilita, dobře dochovaná rázovitost krajiny, dochované a stále živé 
etnografické hodnoty, nízká míra ohrožení katastrofami. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 

48 L/11.5.3 

a) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj lesního hospodářství a myslivosti s ohledem 
na podmínky ochrany v CHKO Bílé Karpaty. 
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