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C.1. METODICKÉ POZNÁMKY 

� Informace o druhové ochraně byla doplněna daty z NDOP (portal.nature.cz); 

� ZCHÚ byla doplněna z podkladů AOPK ČR (mapy.nature.cz)., nikoliv z ÚAP; 

� Lokality soustavy Natura 2000 byly doplněny dle AOPK ČR (ochranaprirody.cz), nikoliv z ÚAP; 

� Půdní typy byly čerpány z geology.cz; 

� Geologické členění bylo čerpáno z geoportal.gov.cz; 

� Data o hydrogeologických rajonech byla čerpána z geology.cz; 

� Informace o národních kulturních památkách a světovém kulturním dědictví bylo čerpáno z monumnet.npu.cz. 

C.2. OBYVATELSTVO 

Demografické a socioekonomické podmínky jsou součástí kap. B.2. 

C.3. LIDSKÉ ZDRAVÍ 

C.3.1. VYBRANÉ UKAZATELE ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL 

V následujícím přehledu jsou uvedeny vybrané charakteristiky zdravotního stavu obyvatel řešeného území, a to dle 

možností v průměru za poslední 3 roky (2014 – 2016). Výběr dat byl však byl výrazně ovlivněn vymezením hranice 

hodnoceného území v kombinaci s dostupností publikovaných datových sestav. Vzhledem k tomu, že většina 

zdravotnických ukazatelů je publikována v územním detailu nejvýše do úrovně okresů, zatímco pro přesný popis 

situace v řešeném území by bylo nutno znát údaje až do úrovně jednotlivých obcí, byly ukazatele zdravotního stavu 

zpracovány za okresy Brno-město a Brno-venkov a porovnány s průměrnou situací v Jihomoravském kraji a ČR. 

Pro úroveň obcí byly zpracovány vybrané demografické ukazatele a dále počty zemřelých podle příčin úmrtí, pro něž 

však byly k dispozici poslední údaje za rok 2013.  

Determinanty zdravotního stavu, ať již environmentální (znečištění ovzduší, vody, půdy, hluk atd.) či socio-ekonomické 

zde nejsou uvedeny, neboť jsou popsány v následujících kapitolách C.3.2.Hluk, C.9.Ovzduší. Výjimkou jsou data 

o dopravní nehodovosti a jejich následcích, tyto údaje jsou z důvodu přehlednosti zpracovány v členění po ORP.  

Prostorové rozložení věkové struktury obyvatelstva hodnoceného území v členění podle dotčených obcí znázorňuje 

obr. C1. Jak je patrné, u žen je větší měrou zastoupena věková skupina 65 let a více, což se odráží i na průměrném 

věku žen (v souhrnu za všechny obce jsou ženy cca o 2 roky starší než muži). Prostorové rozložení vykazuje značnou 

variabilitu. Nejmladší obyvatelstvo žije v obci Popůvky (průměrný věk mužů 34 let, u žen necelých 36 let), zatímco 

nejstarší je populace v obci Javůrek (muži 43, ženy 46 let) a v Brně (muži 41, ženy 44 let). 

Tabulka C1 prezentuje další demografické a zdravotní ukazatele pro hodnocené obce. Přirozený přírůstek/úbytek je 

v obcích většinou kladný. Tento ukazatel však může v jednotlivých letech značně kolísat, zajímavější je srovnání počtu 

narozených dětí a počtu úmrtí. Počet narozených dětí na obyvatele byl v hodnocených obcích v letech 2014—2016 

větší než ve městě Brně i než v celém kraji a ČR. Naopak v Brně byl v porovnání s ostatními obcemi i s krajem a ČR 

vyšší počet zemřelých na obyvatele, což pravděpodobně souvisí s věkovou strukturou. Mezi příčinami úmrtnosti 

vévodí nemoci oběhové soustavy a novotvary, počet zemřelých na tyto choroby je však pod celorepublikovým 

průměrem. Při srovnání v rámci Jihomoravského kraje je však patrné, že ve městě Brně tyto hodnoty převyšují 

celokrajský průměr a vyvažují jej venkovské oblasti, které jsou v tomto ohledu naopak pod průměrem. 

Pro další vybrané zdravotní ukazatele je k dispozici srovnání okresů Brno-město a Brno-venkov s krajským 

a celorepublikovým průměrem (tabulka C2).  
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Obr. C1 Věková struktura obyvatel hodnocených obcí (průměr za roky 2014—2016, zdroj: ČSÚ) 
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Tab. C2 Vybrané ukazatele zdravotního stavu v obcích (průměr za roky 2014—2016, není-li uvedeno jinak, zdroj: ČSÚ 

 

 

Zemřelí podle příčin (rok 2013) 
na 100 000 obyvatel 

Přirozený 
přírůstek/ 

úbytek 

Živě 
narození 

Zemřelí 
celkem ORP Obec 

Počet 
obyvatel 
s trvalým 
pobytem 

Průměr-
ný věk 

na 100 000 obyvatel 
Novotvary 

Nemoci 
oběhové 
soustavy 

Nemoci 
dýchací 
soustavy 

Nemoci 
trávicí 

soustavy 

Vnější 
příčiny 

Lipůvka 1 280 42,1 79 964 885 157 394 0 0 0 
Blansko 

Svinošice 353 39,3 0 1 038 1 038 885 1 180 0 0 0 
Čebín  1 783 40,0 243 1 215 972 115 173 58 173 58 
Česká  1 004 41,7 265 929 664 0 102 0 0 0 
Hvozdec  303 40,4 495 1 320 825 685 0 0 0 0 
Chudčice  931 39,6 179 1 074 895 340 340 0 0 113 
Jinačovice  687 40,2 145 1 018 873 461 307 0 0 154 
Kuřim  11 016 39,6 360 1 219 859 165 275 73 37 37 
Lelekovice  1 839 41,0 −145 725 870 164 274 0 55 109 
Moravské Knínice  905 41,3 257 1 325 1 068 344 229 115 0 115 
Rozdrojovice  978 40,9 102 750 648 106 531 106 0 0 

Kuřim 

Veverská Bítýška  3 132 41,6 53 1 075 1 022 289 354 0 0 32 
Javůrek  291 44,5 −459 1 261 1 720 351 0 0 0 0 
Ostrovačice  711 41,0 282 1 173 891 0 579 0 0 0 
Rosice  5 974 40,4 430 1 239 809 273 359 51 34 68 
Říčany  2 019 41,0 330 1 288 958 298 398 0 50 50 

Rosice 

Veverské Knínice  943 40,5 −177 742 919 106 958 106 0 0 
Holubice 1 113 37,7 749 1 707 958 197 688 98 0 197 Slavkov 

u Brna Velešovice 1 264 39,3 554 1 292 738 79 317 0 0 79 
Blažovice  1 208 39,7 469 1 462 993 84 337 0 0 0 
Hajany  417 40,4 240 1 438 1 198 258 258 0 258 0 
Jiříkovice  893 39,7 560 1 456 896 230 345 115 230 115 
Kobylnice  1 077 39,6 526 1 300 774 192 288 0 0 0 
Kovalovice  635 41,6 525 1 469 944 324 810 0 0 0 
Modřice  5 080 41,1 223 1 260 1 037 245 429 20 41 20 
Mokrá-Horákov  2 762 40,9 193 1 062 869 36 255 36 36 0 
Moravany  2 624 36,9 686 1 181 495 41 81 0 0 0 
Nebovidy  724 39,5 598 1 335 737 153 305 153 0 0 
Popůvky  1 499 35,1 1 245 1 823 578 71 214 0 0 71 
Omice  784 41,7 −43 765 808 380 253 0 127 0 
Ořechov  2 653 41,1 453 1 307 854 318 636 40 0 0 
Ostopovice  1 647 41,8 81 1 214 1 133 126 315 0 63 63 
Podolí  1 416 40,4 306 1 083 777 516 516 0 0 0 
Ponětovice  408 39,7 −245 818 1 063 251 752 0 0 0 
Pozořice  2 254 40,4 325 1 286 961 179 448 90 45 45 
Rebešovice  951 38,0 771 1 227 456 0 224 112 112 0 
Sivice  1 066 40,4 375 1 219 844 95 857 0 0 0 
Sokolnice  2 340 39,9 −228 1 197 1 425 259 1 038 43 0 0 
Střelice  2 872 41,8 69 1 079 1 010 253 866 36 36 36 
Šlapanice  7 345 41,9 399 1 239 840 181 418 56 28 42 
Troubsko  2 227 40,6 345 1 153 808 137 549 46 0 46 
Tvarožná  1 283 41,0 0 1 013 1 013 313 235 0 0 0 
Velatice  701 39,0 476 1 141 665 149 447 149 0 0 
Viničné Šumice  1 314 39,4 431 1 167 736 316 474 79 79 0 

Šlapa-
nice 

Želešice  1 690 40,4 572 1 361 789 121 484 0 0 0 
Lažánky  721 42,0 139 1 156 1 017 140 843 140 0 0 
Malhostovice  963 41,1 104 1 073 969 527 632 0 0 0 Tišnov 
Sentice  604 40,8 111 828 717 505 505 168 0 0 
Otmarov  321 36,7 935 1 558 623 344 0 0 344 0 
Popovice  351 40,9 −806 712 1 518 0 850 0 0 0 
Rajhrad  3 617 39,8 802 1 631 829 292 408 58 0 146 
Rajhradice  1 382 39,7 120 1 037 917 76 380 0 76 76 

Židlo-
chovice 

Syrovice  1 605 36,6 748 1 454 706 135 337 135 0 0 
Souhrn za všechny 
hodnocené obce kromě Brna 

89 952 40,3 328 1 210 882 207 413 43 31 37 

Brno 377 480 42,7 144 1 183 1 039 257 490 49 48 52 
Jihomoravský kraj 1 175 563 42,0 100 1 099 999 248 477 51 47 55 
Česká republika 10 556 979 41,9 27 1 052 1 025 261 492 65 44 53 
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Ukazatel 
okres 

Brno-město 
okres 

Brno-venkov 
Jihomoravský 

kraj 
Česká 

republika 
celkem 377 480 215 393 1 175 563 10 556 979 

muži (%) 48,2 49,4 49,0 49,1 Počet obyvatel s trvalým pobytem 
ženy (%) 51,8 50,6 51,0 50,9 
celkem 42,7 40,8 42,0 41,9 
muži 40,9 39,5 40,4 40,4 

Průměrný věk obyvatel s trvalým 
pobytem 

ženy 44,3 42,0 43,5 43,3 
celkem 136 102 121 118 
muži 107 83 97 95 

Index stáří1 - obyvatelé s trvalým 
pobytem (%) (2013, 2014 a 2016)  

ženy 166 121 147 142 
celkem 144 251 100 27 
muži 96 132 62 21 Přirozený přírůstek/úbytek2 
ženy 48 120 38 7 

celkem 1 183 1 182 1 099 1 052 
muži 602 610 564 540 Živě narození2 
ženy 581 572 535 512 

celkem 1 039 931 999 1 025 
muži 506 478 502 520 Zemřelí2 
ženy 533 453 497 505 

Některé infekční a parazitární nemoci 16 12 16 19 
Novotvary 275 253 257 263 
Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající 
se mechanismu imunity 

3,2 0,9 2,8 2,2 

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 33 39 36 43 
Poruchy duševní a poruchy chování 12 11 13 13 
Nemoci nervové soustavy 27 29 28 30 
Nemoci oka a očních adnex 0,00 0,00 0,00 0,02 
Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,00 0,00 0,08 0,03 
Nemoci oběhové soustavy 457 391 439 450 
Nemoci dýchací soustavy 62 62 60 67 
Nemoci trávicí soustavy 48 36 45 43 
Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,9 2,3 2,0 1,6 
Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,3 0,9 1,4 1,8 
Nemoci močové a pohlavní soustavy 18 17 17 15 
Těhotenství, porod a šestinedělí 0,00 0,00 0,00 0,01 
Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,1 2,8 1,5 1,8 
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,9 0,9 1,1 1,6 
Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy 
nezařazené jinde 

33 15 22 15 

Ze
m

ře
lí 

po
dl

e 
př

íč
in

 ú
m

rtí
2  (

20
16

) 

Vnější příčiny 52 45 54 52 
muži 752 811 822 869 Standardizovaná úmrtnost3  

(2013–2015) ženy 463 486 477 521 
Úmrtnost na novotvary4 (2013–2015) celkem2 253 236 244 255 
Incidence novotvarů4 (2013–2015) celkem2 628 522 559 572 

muži2 – – 69 83 z toho ZN průdušnice, průdušky 
a plíce ženy2 – – 31 40 

muži2 5,3 3,2 3,3 3,0 Incidence tuberkulózy dýchacího 
ústrojí5 (2013) ženy2 1,3 0,5 1,2 1,3 
Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti 

na 100 nemocensky pojištěných 
29,6 34,5 32,2 33,3 

Průměrná délka pracovní neschopnosti (dny) 40,6 48,4 45,4 43,9 
 

1 Počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 0–14 let.  
2 Počet případů na 100 000 obyvatel.  
3 Hrubá míra úmrtnosti očištěná o vliv věkové struktury. 
4 ÚZIS: Novotvary 2013, 2014 a 2015.  
5 ÚZIS: Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2013. 

 

Tab. C2 Vybrané ukazatele zdravotního stavu – porovnání okresů Brno-město a Brno-venkov s krajským a celorepublikovým 

průměrem (průměr za roky 2014—2016 a zdroj: ČSÚ, není-li uvedeno jinak) 
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Ukazatele přirozeného pohybu obyvatelstva a věkové skladby potvrzují skutečnosti uvedené výše.  Okres Brno-město 

vykazuje nadprůměrný počet narozených, ale i nadprůměrnou úmrtnost, a to v porovnání s Jihomoravským krajem 

i Českou republikou. Příznivější ukazatele má okres Brno-venkov, který se vyznačuje výrazně nadprůměrným počtem 

narozených a současně i nižším počtem zemřelých oproti JMK i ČR.  

Index stáří, který je vyjádřen poměrem počtu osob nad 64 let vůči osobám pod 15 let, je pro Brno-město nadprůměrný 

(převažuje starší populace ve srovnání s ČR i JMK), pro Brno-venkov je naopak podprůměrný. Celkově by tak bylo 

možno konstatovat, že okres Brno-venkov vykazuje z hlediska věkové struktury i přírůstku obyvatel výrazně příznivější 

ukazatele, než okres Brno-město. Je však nutno brát v úvahu, že ukazatele zohledňují pouze trvale bydlící obyvatele 

v daném okrese a nezohledňují tak např. vysoký počet (cca 80 tisíc) studentů vysokých škol ve městě Brně. 

Co se týče příčin úmrtí, stejně jako v celé ČR i v řešeném území  nejčastější příčinou nemoci oběhové soustavy, 

na druhém místě novotvary. V obou ukazatelích vykazuje shodně okres Brno-město mírně nadprůměrný výskyt, okres 

Brno-venkov pak mírně až výrazně (u nemocí oběhové soustavy) podprůměrný. Počet zemřelých na nemoci dýchací 

soustavy je zhruba průměrný. Incidence novotvarů opět vykazuje nadprůměrný výskyt v okrese Brno-město 

ve srovnání s Jihomoravským krajem i ČR, a to poměrně výrazně, a naopak podprůměrný v okrese Brno-venkov.  

Odlišnou situaci lze zaznamenat pouze v případě ukazatelů pracovní neschopnosti, jejíž výskyt i průměrná délka jsou 

v okrese Brno-město podprůměrné, zatímco v okrese Brno-město nadprůměrné. 

Významným ukazatelem vlivu automobilové dopravy na lidské zdraví je dopravní nehodovost, zejména výskyt nehod 

s následky na zdraví nebo úmrtím. Celorepublikové počty nehod s následky na zdraví mají v meziročním srovnání 

rostoucí trend, stejně jako součet pro Jihomoravský kraj (obr. C2). Počty dopravních nehod v městě Brně a v ORP 

Blansko se však dlouhodobě drží pod těmito hodnotami. Počty nehod v ORP Rosice, Kuřim, Slavkov u Brna a Tišnov 

mají značně kolísavý charakter, což je dáno především nízkým počtem obyvatel v těchto správních obvodech. Naproti 

tomu ORP Židlochovice je sice srovnatelné velikosti, ale vývoj nehodovosti je zde značně ustálenější a v hodnocených 

letech má klesající trend. Počet nehod s následky na zdraví však stoupá v ORP Šlapanice, jež se spolu s ORP Kuřim 

a Rosice dlouhodobě drží nad celorepublikovým průměrem. Celkově lze říci, že dopravní bezpečnostní situace je 

příznivější v městě Brně než na silnicích v okolních ORP, s výjimkou Blanska. 

Správní obvod ORP 
 

Brno Blansko Kuřim Rosice 
Slavkov 
u Brna 

Šlapanice Tišnov 
Židlocho-

vice 

Jihomoravský 
kraj 

Česká 
republika 

Počet nehod celkem 681 472 695 882 590 812 619 650 597 877 
Počet nehod s následky 
na zdraví 

184 173 217 268 229 241 201 194 196 202 

Počet usmrcených osob 
(stav do 24 hod.) 

2,2 7,1 8,9 9,1 8,7 7,5 4,4 6,2 5,6 5,8 

Počet těžce zraněných 
osob (stav do 24 hod.) 

27,5 15,9 19,2 31,4 49,6 20,6 16,4 24,7 25,8 24,9 

Počet lehce zraněných 
osob (stav do 24 hod.) 

192 198 264 359 254 305 231 227 223 229 

Tab. C3 Vybrané ukazatele dopravní nehodovosti – porovnání správních obvodů obcí s rozšířenou působností s krajským 
a celorepublikovým průměrem, přepočet na 100 000 obyvatel (průměr za roky 2014—2016, zdroj: Ministerstvo dopravy – 
Jednotná dopravní vektorová mapa) 
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Obr. C2 Vývoj počtu dopravních nehod s následky na zdraví v letech 2012—2016 (na 100 000 obyvatel) 

C.3.2. HLUK 

Hlavním zdrojem hluku v území obecně je doprava, především doprava automobilová, v blízkosti železničních koridorů 

a ve městech v ulicích, kde jsou vedeny tramvaje pak též hluk z dopravy kolejové. Komunikace a dráhy působí jako 

liniový zdroj hluku. Úroveň hladiny hluku emitované vozidlem je závislá zejména na jeho rychlosti – zatímco u nižších 

rychlostí je rozhodujícím zdrojem hluku motor, se stoupající rychlostí se zvyšuje význam hluku emitovaného 

z převodové soustavy. Ve vyšších rychlostech začíná převažovat hluk ze styku pneumatika – vozovka (kolo – 

kolejnice) a u velmi vysokých rychlostí je rozhodující aerodynamický hluk. Mezi další faktory, které ovlivňují hluk 

z dopravy, patří zejména stáří vozidel, jejich technický stav a způsob jízdy. Díky technickému vývoji se na 

komunikacích a drahách pohybuje stále větší podíl vozidel s příznivějšími hlukovými charakteristikami, avšak pro 

vysoké rychlosti je omezování hluku z dopravy zlepšováním technické úrovně vozidel problematické. 

Za současné situace je pro životní prostředí člověka a hlukovou zátěž venkovního prostoru rozhodujícím zdrojem hluk 

z dopravy na pozemních komunikacích. 

Hluk emitovaný motorovým vozidlem do okolního venkovního prostoru je závislý zejména na rychlosti vozidla – 

u nižších rychlostí je rozhodujícím zdrojem hluku motor, se stoupající rychlostí se zvyšuje význam hluku emitovaného 

z převodové soustavy, ve vyšších rychlostech začíná převažovat hluk ze styku pneumatika – vozovka a u velmi 

vysokých rychlostí je rozhodující aerodynamický hluk. Mezi další faktory, které ovlivňují hluk z pozemních komunikací, 

patří stáří vozidel a jejich technický stav, kvalita povrchu vozovky, podélný profil komunikace, způsob jízdy apod. 

Při významnějším dopravním zatížení působí pozemní komunikace na okolní venkovní prostor jako liniový (přímkový) 

zdroj hluku. 

Pro zpracování hlukové problematiky v předchozí aktualizaci ÚAP JMK (2011, 2013, 2015 a 2017) bylo využito sčítání 

dopravy z roku 2010 a strategické hlukové mapy pro pozemní komunikace Jihomoravského kraje (2005, 2015) a 

pro aglomeraci Brno (2010). Při posuzování hlukové problematiky jsou údaje ze sčítání dopravy hrubá orientační data. 
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Strategické hlukové mapy pořizované Ministerstvem zdravotnictví se zpracovávají podle legislativy EU a nejsou 

kompatibilní s legislativou ČR. Jejich využitelnost pro analýzu „dopravního“ hlukového zatížení na území 

Jihomoravského kraje je tudíž sporná. 

Pro identifikaci problematických míst na území Jihomoravského kraje jsou tudíž lépe vypovídající časově omezená 

povolení k provozování nadlimitního zdroje hluku pro silnice (dále také ČOP) vydaná KHS JMK (v řízeních dle § 31 

odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Na silničních úsecích, pro které byla ČOP vydána, 

dochází opakovaně k nedodržení hygienického limitu hluku pro chráněné venkovní prostory staveb. 

Silniční úseky, na kterých byla vydána časově omezená povolení k provozování nadlimitního zdroje hluku pro silnice 

vydaná KHS na řešeném území:  

Rozhodnutí o ČOP – ze dne, č.j. Pozemní komunikace (sil., ul.) SHZ ano/ne 

26.11.2008, BM/58222/2008/HOK 

sil. I/42 v Brně (od místa křížení ulice Žabovřeské 
s ulicí Hlinky a Pisáreckou po konec stavby „MÚK 
VMO Hlinky“ ve směru Žabovřesky, tj. 210 m za 
ukončení ulice Kamenomlýnské) 

ne 

27.07.2009, BM/36689/2009/HOK 

ul. Drobného, Husova, Hybešova, Koliště, 
Konečného nám., Kotlářská, Křenová, Křížová, 
Merhautova (část), Moravské náměstí, náměstí 28. 
října, Pekařská, Pionýrská, Provazníkova, 
Purkyňova, Údolní, Úvoz, Veveří, Vídeňská v Brně 

ano 

28.12.2010, BM/60131/2010/HOK sil. II/152 v Želešicích, km 124,620 –126,445 ano 

08.08.2012, KHSJM 35309/2012/BM/HOK sil. I/41 km 1,500 – 1,760 (Hněvkovského) v Brně ano 

05.10.2012, KHSJM 46755/2012/BM/HOK 
sil. I/42 v Brně, km 13,150 – 13,250 (Hladíkova), 
km 14,200 – 14,500 Zvonařka), km 15,750 – 
16,300 (Poříčí) 

ano 

07.02.2013, KHSJM 03988/2013/BM/HOK 
dálnice D1 v Brně, km 190,932 – 191,384 vpravo 
(lokalita Starý Lískovec) 

ano 

22.03.2013, KHSJM 05920/2013/BM/HOK 

ul. Cejl, Lidická, Štefánikova, Palackého, Milady 
Horákové v úseku Koliště-Francouzská, 
Merhautova v úseku Černopolní-Jugoslávská v 
Brně 

ano 

27.05.2013, KHSJM 21151/2013/BM/HOK 
sil. II/425 v Rajhradu, km 0,300 – 1,500   (ul. 
Masarykova) 

ano 

23.10.2013, KHSJM 27354/2013/BM/HOK sil. I/52 v Modřicích, km 5,400 – 6,850 ano 

30.05.2014, KHSJM 22577/2014/BM/HOK ul. Plotní v Brně ano 

24.11.2014, KHSJM 51111/2014/BM/HOK sil. II/416 v Blučině, km 22,900 – 25,000 ne 

06.01.2015, KHSJM 55465/2014/BM/HOK ul. Bohunická v Brně ano 

30.04.2015, KHSJM 15571/2015/BM/HOK 
ul. Dornych, Hlavní, Líšeňská,  Rybnická, 
Táborská, Životského v Brně 

ano 

19.08.2015, KHSJM 34252/2015/BM/HOK 
ul. Belcrediho, Bratislavská, Charbulova,  
Mendlovo náměstí, náměstí Karla IV.,  Štursova v 
Brně 

ano 

24.11.2015, KHSJM 52404/2015/BM/HOK sil. II/386 v Kuřimi, km 1,500 – 2,700 ne 

07.01.2016, KHSJM 58719/2015/BM/HOK sil. II/642 v Brně, km 0,000 – 0,260 (ul. Rokytova) ano 

29.01.2016, KHSJM 00739/2016/BM/HOK sil. II/380 v Brně (Kaštanová, Sokolnická) ne 

11.04.2016, KHSJM 15855/2016/BM/HOK 
II/602 v Brně (Jihlavská, Pražská) a v Troubsku 
(Jihlavská) 

část ano 
část ne 

29.04.2016, KHSJM 21431/2016/BM/HOK 
sil. I/42 v Brně, km 7,642 – 10,935 (Husovický tunel 
– Ostravská) 

ano 

12.05.2016, KHSJM 24530/2016/BM/HOK sil. II/380 v Brně (Tuřanská) ne 
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Rozhodnutí o ČOP – ze dne, č.j. Pozemní komunikace (sil., ul.) SHZ ano/ne 

07.06.2016, KHSJM 30443/2016/BM/HOK 
sil. I/43 v Brně, km 3,150 – 3,300 (lokalita Bratří 
Křičků) 

ano 

10.02.2016, KHSJM 05739/2016/HO/HOK 
sil. I/54 ve Bzenci a v části Moravského Písku 
(Kolonie), km 39,600 – 45,200 

noc ano 
den ne 

25.01.2016, KHSJM 02819/2016/HO/HOK sil. I/54 v Kyjově, km 28,100 – 29,900 ano 

07.07.2016, KHSJM 37196/2016/HO/HOK 
sil. I/54 ve Veselí nad Moravou, km 50,200 – 
52,100 

ano 

16.12.2015, KHSJM 56752/2015/HO/HOK sil. I/54 ve Vlkoši, km 32,400 – 33,600 
noc ano 
den ne 

16.02.2016, KHSJM 06241/2016/HO/HOK sil. I/54 ve Vracově, km 36,500 – 38,400 ano 

10.01.2014, KHSJM 56232/2013/HO/HOK sil. I/55 v  Petrově, km 99,200 – 100,720 ano 

10.01.2014, KHSJM 56234/2013/HO/HOK sil. I/55 ve Strážnici, km 95,400 – 98,050 ano 

10.01.2014, KHSJM 56126/2013/HO/HOK 
sil. I/55 ve Veselí nad Moravou, km 85,200 – 
90,100 

ano 

10.01.2014, KHSJM 56124/2013/HO/HOK sil. I/55 ve Vnorovách, km 90,100– 91,850 ano 

03.02.2011, KHSJM 02421/2011/BV/HOK 
dálnice D2 v úseku km 30,015-31,045 (lokalita 
Starovičky) 

ano 

14.10.2016, KHSJM 54630/2016/BV/HOK 
silnice I/55 v Břeclavi (Lidická, Národních hrdinů, 
tř.1.máje, J.Skácela, Hraniční) a silnice I/40 
v Břeclavi (tř.1.máje, Hlavní, Na Valtické) 

ano 

27.11.2015, KHSJM 55652/2015/VY/HOK sil. I.tř. R46 v Drysicích, km 7,05-7,70 ano 

28.12.2015, KHSJM 60887/2015/VY/HOK dálnice D1 u Velešovic, km 212,70-213,90 ano 

25.01.2017, KHSJM 75072/2016/VY/HOK 
sil. I/50 v Bučovicích-Vícemilicích, 
km 19,5-23,5 

ano 

16.03.2011, KHSJM 07124/2011/ZN/HOK sil. II/408 Suchohrdly (průjezdní úsek obce) ano 

16.03.2011, KHSJM 07128/2011/ZN/HOK sil. II/408 Kuchařovice (průjezdní úsek obce) ano 

22.08.2012, KHSJM 37090/2012/ZN/HOK sil. I/38 Vranovská Ves (průjezdní úsek obce) ano 

22.08.2012, KHSJM 37091/2012/ZN/HOK sil. I/38 Olbramkostel (průjezdní úsek obce) ano 

22.08.2012, KHSJM 37092/2012/ZN/HOK sil. I/38 Kasárna (průjezdní úsek městské části) ano 

04.07.2012, KHSJM 28833/2012/ZN/HOK sil. I/38 Znojmo (průjezdní úsek města) ano 

18.01.2016, KHSJM 01646/2016/ZN/HOK 
sil. I/38 Grešlové Mýto – Pavlice  (průjezdní úsek 
obcí) 

ano 

8.12.2015, KHSJM 56811/2015/BK/HOK 
silnice I/43, obec  Skrchov, km 42,100  –  42,750  a 
obec Stvolová, km 43,960 – 44,350 

ne 

30.11.2015, KHSJM 56066/2015/BK/HOK silnice I/43, město Letovice, km 37,850 – 39,900 ne 

26.11.2015, KHSJM 55038/2015/BK/HOK silnice I/43, obec Sebranice, km 31,860 – 32,460 ne 

20.8.2014, KHSJM 35991/2014/BK/HOK silnice I/43, obec Lažany, km 14,800 – 15,850 ano 

15.8.2014, KHSJM 35652/2014/BK/HOK silnice I/43, obec Milonice, km 16,900 – 17,400 ano 

6.8.2014, KHSJM 34282/2014/BK/HOK silnice I/43, obec Lipůvka, km 13,100 – 14,000 ano 

Tab. C4 Tabulka silničních úseků, na kterých byla vydána časově omezená povolení k provozování nadlimitního zdroje hluku pro 
silnice vydaná KHS na řešeném území: 
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V těchto lokalitách je výstavba bytové zástavby, popřípadě jiných chráněných objektů velice problematická. Na 

následujícím obrázku je uvedeno grafické znázornění komunikací s vydanými časově omezenými výjimkami: 

 

Obr. C3 Hluk – Časově omezené výjimky pro nedodržování hlukových limitů 

Předpokládaná hluková zátěž na území jihomoravského kraje v blízkosti významných komunikací je prezentována na 

následujících obrázcích: 

 

Obr. C4 Hluková zátěž JMK (denní doba) 
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Obr. C5 Hluková zátěž JMK (noční doba) 

C.4. KRAJINA 

Řešené území náleží do několika krajinných celků (KC). V centrální části se rozprostírá 22 - Brněnský KC, jižně 

navazují 17 – Dyjsko-Svratecký, 15 – Šlapanicko-slavkovský, 21 – Ořechovsko-vranovický a 25 – Střelický KC. 

Severně se nachází 28 – Bobravský, 30 – Tišnovsko – ivančický a 27 – Hořicko-soběšický KC. Okrajově do území 

zasahují i 32 – Domašovský, 11 – Bučovický 18 – Vyškovsko-rousínovský a 20 – Račický KC. Řešené území je tedy 

z hlediska krajinného rázu rozmanité a členité. Vyskytují se zde jak nivní, rovinné oblasti podél velkých řek v 1. 

vegetačním stupni, tak i členité vrchoviny na vyvřelinách Brněnského masivu ve 2. a 3. vegetačním stupni. Lesním 

plochám náleží cca 25% rozlohy celého území, zemědělské půdě cca 50% soustředěné především v jižní a východní 

oblasti. Zbylou plochu zde zaujímá městská zástavba a průmyslové zóny.  

Výrazně zvlněná až členitá lesní krajina se nachází především na severozápadě řešeného území v širokém okolí 

Brněnské přehrady a severně od Medlánek. V okolí těchto ploch se nachází výrazně zvlněná lesozemědělská 

a zemědělská krajina, která tvoří přechod k členité městské a příměstské krajině Brna. Jižně podél Svratky 

se rozprostírá nivní městská, příměstská a následně i zemědělská krajina, na kterou navazuje plochá zemědělská 

krajina, která převládá i na východní straně řešeného území.  

Estetická hodnota krajiny je díky členitému krajinnému reliéfu poměrně vysoká. Cenná jsou hluboká zaříznutá údolí 

Bílého Potoka, Brněnská přehrada, zalesněná vrchovina a rozsáhlá niva Svratky. Estetická hodnota je snížena 

přítomností dopravních a průmyslových staveb, regulací toku, vše především v jižní části území. 

C.4.1. KVALITA PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ 

Kvalita přírodního prostředí v Jihomoravském kraji je rozdělena do 5 stupňů od mimořádně vysoce kvalitní po přírodní 

prostředí s nízkou kvalitou (dle ÚAP JMK 2017). Dle tohoto hodnocení převažují v řešeném území oblasti se sníženou 

a nízkou kvalitou přírodního prostředí (stupeň IV. a V). Kvalitnější přírodní prostředí se nachází v severozápadní 

a západní části území (stupeň II – vysoká kvalita přírodního prostředí), kde je také vymezena většina přítomných 
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přírodních parků. Oblasti s mimořádně vysokou kvalitou přírodního prostředí (stupeň I.) nebyly v řešeném území 

vymezeny.  

C.4.2. PŘÍRODNÍ PARKY 

Řešené území zahrnuje 4 přírodní parky (PřP). PřP Baba leží severně od města Brna mezi Kuřimí a Medlánkami. 

Jedná se o zalesněný hřbet s vyvřelinovým podložím brněnského masivu, jež místy vystupuje i napovrch. 

PřP Podkomorské lesy leží v západní části řešeného území, za městskou částí Žebětín u Masarykova okruhu. Je 

taktéž tvořen lesními společenstvy s mnoha prameništi. Následující dva PřP zasahují do řešeného území pouze 

okrajově. PřP Údolí Bílého potoka na okraji severozápadním a PřP Bobrava na jihozápadním okraji. Oba přírodní 

parky byly vyhlášeny pro ochranu hluboko zaříznutých údolí přítomných toků. Souhrn PřP a katastrálních území, do 

kterých náležejí je uveden v následující tabulce č. C1:  

Název PřP Obce (KÚ) - uvedeny jen ty, které spadají do řešené oblasti 
PřP Baba Brno (Medlánky, Ivanovice, Komín, Řečkovice), Jinačovice 

(Jinačovice), Kuřim (Kuřim), Rozdrojovice (Rozdrojovice) 
PřP Bobrava Popůvky (Popůvky u Brna), Střelice (Střelice u Brna), Troubsko 

(Troubsko) 
PřP Podkomorské lesy Brno (Bystrc, Kníničky), Moravské Knínice (Moravské Knínice) 

Ostrovačice (Ostrovačice), Rozdrojovice (Rozdrojovice) 
PřP Údolí Bílého potoka Javůrek (Javůrek), Lažánky (Lažánky u Veverské Bítýšky), Veverská 

Bítýška (Veverská Bítýška) 

 Tab. C5 Seznam PřP v řešeném území 

C.5. BIOLOGICKÁ ROZMANITOST, FAUNA, FLÓRA 

C.5.1. BIOGEOGRAFIE 

Severozápad řešeného území se nachází v provincii středoevropských lesů v podprovincii Hercynské. Jihovýchod 

řešeného území je reprezentován severním výběžkem panonské provincie se stejnojmennou podprovincíí. Převážná 

část celého území náleží do Brněnského bioregionu (1.24). Ten je typický rozsáhlými zachovanými dubohabřinami 

a bučinami zvláště v údolí Svitavy, a mnoha travnatými ladami. Přesto zde převažuje orná půda a hojná je i zástavba.  

Z jihu vstupují Lechovický A (4.1a) a Dyjsko-moravský bioregion (4.5). Dyjsko-moravský bioregion je tvořen širokými 

říčními nivami, kde je rovnoměrné zastoupení orné půdy a lužních lesů. Na jihovýchodní straně území zaujímá velkou 

část region Lechovický B (4.1b), který je starosídelní oblastí. To zapříčinilo jeho poměrně nízkou biodiverzitu. 

Na východě okrajově zasahují bioregiony Hustopečský (4.3), Prostějovský (1.11), Drahanský (1.52) a Macošský 

(1.25).  

Dle typologického hlediska se v řešeném území nachází celkem 32 biochor prvního až třetího vegetačního stupně. 

V severní části řešeného území převládají biochory 3VP Vrchoviny na neutrálních plutonitech 3.v.s a 3BE Erodované 

plošiny na spraších 3.v.s. Silně zastoupena je i biochora 2BE Erodované plošiny na spraších 2.v.s., která vstupuje 

v severní části Brna a místy se vyskytuje i v jižní a východní části řešeného území. Z jihu zasahují biochory 

1Lh Širších niv bez hrúd 1.v.s. a 2RE Plošiny na spraších v suché oblasti 2.v.s.  

C.5.2. DRUHOVÁ OCHRANA 

Řešené území je členitá krajina zahrnující mnohé druhy biotopů. Lesní, luční plochy, intenzivně a extenzivně 

udržovaná zemědělská krajina a městská zástavba s městskou vegetací.  

Dle podkladů z územně analytických podkladů (2017) je v území doložen výskyt jednoho zvláště chráněného druhu 

živočicha s národním významem, a to sysla obecného (Spermophilus citellus) na letištní ploše v Medlánkách.  
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Dle nálezové databáze ochrany přírody (NDOP) se nachází v území cca 190 zvláště chráněných druhů (ZCHD) rostlin 

a živočichů dle zákona č.114/1992 Sb. Velké množství druhů je dáno velkou rozmanitostí řešeného území 

i přítomností mnoha zvláště chráněných území. ZCHD se však nachází i v městské zástavbě. Např. v intravilánu 

města Brna je doložen výskyt mnoha druhů netopýrů. Zaznamenáni byli hlavně netopýr večerní (Eptesicus serotinus), 

netopýr rezavý (Nyctalus noctula), a netopýr velký (Myotis myotis), jež tvoří kolonie ve stavbách a dutinách starých 

stromů. Lesnaté oblasti severozápadní části území obývá mnoho zvláště chráněných lesních druhů ptactva, 

např. strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus), krahujec obecný (Accipiter nisus), krutihlav obecný (Jynx torquilla), čáp 

černý (Ciconia nigra), kavka obecná (Coloeus monedula) nebo na toky vázaný ledňáček říční (Alcedo atthis). Četná 

prameniště, vodní toky a vodní plochy poskytují vhodný biotop např. pro kuňku obecnou (Bombina bombina), ropuchu 

zelenou (Bufotes viridis), rosničku zelenou (Hyla arborea), nebo skokana štíhlého (Rana dalmatina). Četně se zde 

nachází i zvláště chráněné rostliny, např. brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), lilie zlatohlavá (Lilium 

martagon) a v minulosti byl zaznamenán i lýkovec vonný (Daphne cneorum). Jižní a východní části území s rozsáhlými 

zemědělskými a travinnými plochami jsou vhodným biotopem např. pro kudlanku nábožnou (Mantis religiosa), 

koroptev polní (Perdix perdix), křepelku polní (Coturnix coturnix) nebo sysla obecného (Spermophilus citellus). 

Na vodních plochách byli zaznamenání lžičák pestrý (Anas clypeata) nebo rákosník velký (Acrocephalus 

arundinaceus). Dle NDOP je celé řešené území hojné na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.  

C.5.3. MIGRACE  

Liniové stavby díky bariérovému efektu způsobují četnou fragmentaci krajiny a omezují tak její prostupnost. Dle ÚAP 

JMK 2017 je migrační prostupnost krajiny pro velké savce rozlišena na migračně významná území, dálkové migrační 

koridory a migrační bariéry. 

C.5.3.1. Migračně významná území 

Migračně významná území se nacházejí především v severozápadní části řešeného území, kde je největší zastoupení 

lesních ploch, na která jsou tato území většinou vázána. Migrační území vede již od Moravského Krumlova a v rámci 

řešeného území prochází okolo obce Omice, dále pak přes dálnici D1 lesními komplexy podél Brněnské přehrady až 

na sever řešeného území k Moravským Knínicím. Zde se velký koridor rozděluje na dvě větve, které pokračují na 

sever k Blansku a na západ k lesům za Veverskou Bítýškou.  

C.5.3.2. Dálkové migrační koridory 

V řešeném území se nachází 4 dálkové migrační koridory. Nejrozsáhlejší koridor s označením 211 prochází 

v severojižním směru od Ivančič přes dálnici D1 a Brněnskou přehradu, kde na něj navazují další dva koridory. První 

koridor 255 pokračuje ve stejném směru západně od obce Kuřimi. Druhý koridor 217 vede v západovýchodním směru, 

kde se setkává s migračním koridorem 214 mezi Lažánky a Veverskou Bítýškou. V jižní a východní části řešeného 

území se nenacházejí žádné dálkové migrační koridory.  

C.5.3.3. Migrační bariéry 

Migrační bariéry jsou v daném území vymezeny dvě. První migrační bariéra je hodnocena kategorií K1 a vzniká 

v úseku dálkového migračního koridoru 211, který kříží dálnici D1. Toto místo je díky frekvenci dopravy v současné 

době neprůchodné, nebo jen s velkými problémy. Druhá je v úseku dálkového migračního koridoru 255, který je mezi 

obcemi Čebín a Kuřim veden přes komunikaci II. třídy č. 385 a železniční trať č. 250. Průchodnost je zde omezována 

především frekvencí dopravy. Migrační bariéra je hodnocena kategorií K2.  
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C.5.4. ÚZEMNÍ OCHRANA  

C.5.4.1. Zvláště chráněná území 

Ve vymezeném území se nenachází žádné velkoplošné ZCHÚ. V severovýchodní části se na cca 130 m přibližuje 

CHKO Moravský kras, a to svou I. ochrannou zónou v oblasti Hádecké planinky. Další části nacházející se v blízkosti 

vymezenému území jsou v II. ochranné zóně. 

V území vymezeném územní studií se nachází řada maloplošných ZCHÚ. Výčet je uveden v následující tabulce č. C6: 

Název Rozloha (ha) Ochranné pásmo Obce (KÚ) – uvedeny jen ty, které 
spadají do řešeného území  

NPP Červený kopec 0,5466 ze zákona Brno (Štýřice) 
NPP Stránská skála 15,5394 vyhlášené Brno (Slatina) 
PP Andělka a Čertovka 3,64 ze zákona Šlapanice (Šlapanice u Brna) 
PP Augšperský potok 1,847 ze zákona Brno (Žebětín) 
PP Bezourek 2,086 ze zákona Syrovice (Syrovice) 
PP Bílá hora 0,65 ze zákona Brno (Židenice) 
PP Březina 32,17 ze zákona Lelekovice (Lelekovice) 
PP Holásecká jezera 2,1537 ze zákona Brno (Holásky, Brněnské 

Ivanovice) 
PP Horka 1,61 ze zákona Podolí (Podolí u Brna) 
PP Junácká louka 5,034 ze zákona Brno (Kníničky) 
PP Kavky 6,4168 vyhlášené Brno (Maloměřice) 
PP Kůlny 10,4 ze zákona Brno (Kníničky) 
PP Medlánecká skalka 2,3164 vyhlášené Brno (Medlánky) 
PP Medlánecké kopce 12,2985 ze zákona Brno (Medlánky, Královo Pole) 
PP Mniší hora 24,7057 vyhlášené Brno (Bystrc) 
PP Na lesní horce 1,7647 vyhlášené Čebín (Čebín) 
PP Na skalách 0,9934 ze zákona Brno (Kníničky) 
PP Návrší 0,93 ze zákona Šlapanice (Šlapanice u Brna) 
PP Netopýrky 1,541 ze zákona Brno (Komín) 
PP Obřanská stráň 1,2204 ze zákona Brno (Obřany) 
PP Pekárna 59,6426 vyhlášené Brno (Žebětín) 
PP Santon 6,592 vyhlášené Tvarožná (Tvarožná) 
PP Skalky u Přehrady 1,3398 ze zákona Brno (Bystrc, Kníničky) 
PP Soběšické rybníčky 1,288 ze zákona Brno (Řečkovice) 
PP Šiberná 16,4 ze zákona Kuřim (Kuřim) 
PP Údolí Kohoutovického potoka 2,9455 vyhlášené Brno (Pisárky) 
PP Velatická slepencová stráň 1,7236 ze zákona Velatice (Velatice) 
PP Velká Klajdovka 8,9708 ze zákona Brno (Maloměřice, Židenice) 
PP Velké Družďavy 0,4648 ze zákona Rebešovice (Rebešovice) 
PP Velký hájek 2,59 ze zákona Šlapanice (Šlapanice u Brna) 
PP Vinohrady 0,72 ze zákona  Velatice (Velatice) 
PP Zlobice 52,61 ze zákona Malhostovice (Malhostovice) 
PP Žebětínský rybník 4,4199 ze zákona Brno (Žebětín) 
PR Babí lom 23,385 vyhlášené Lelekovice, Svinošice 

(Lelekovice, Svinošice) 
PR Bosonožský hájek 46,7655 ze zákona Brno (Bosonohy) 
PR Břenčák 29,1734 ze zákona Brno (Kníničky) 
PR Černovický hájek  11,7388 vyhlášené Brno (Brněnské Ivanovice) 
PR Holé vrchy 11,8152 vyhlášené Lelekovice (Lelekovice) 
PR Jelení žlíbek 11,99 vyhlášené Brno (Bystrc) 
PR Kamenný vrch 15,126 vyhlášené Brno (Nový Lískovec, 

Kohoutovice) 
PR Krnovec 9,5784 ze zákona Brno (Bystrc) 
PR Obůrky-Třeštěnec 2,65 ze zákona Moravské Knínice (Moravské 

Knínice) 
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 Tab. C6 Seznam maloplošných ZCHÚ v řešeném území 

Maloplošná ZCHÚ jsou zastoupena poměrně rovnoměrně po celém vymezeném území, přičemž v jižní části 

vymezeného území je jejich počet nejnižší. Ve střední a severní části území převažují ZCHÚ s lesními biotopy. V jižní 

části, kde území sestupuje do Dyjsko-Svrateckého úvalu, jsou chráněna především stepní a suchomilná společenstva. 

C.5.5. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

C.5.5.1. Podklady 

� Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje; 

� Územně analytické podklady Jihomoravského kraje; 

� Územně plánovací dokumentace měst a obcí – platné územní plány, územní plány obcí a územní plány sídelních 

útvarů; 

� Územně plánovací dokumentace  měst a obcí - aktuální návrhy územních plánů; 

� Územně analytické podklady obcí; 

� Metodika vymezování územního systému ekologické stability (příloha Věstníku Ministerstva životního prostředí, 

květen 2017). 

C.5.5.2. Současný stav 

Vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES) v území řešeném touto územní studií (dále v rámci kapitoly 

C.5.5. označovaném zkráceně jako "řešené území") je obsaženo v různých dokumentacích a podkladech. 

Platné koncepční řešení nadregionální a regionální úrovně ÚSES obsahují Zásady územního rozvoje Jihomoravského 

kraje (ZÚR JMK). V ZÚR JMK jsou vymezeny plochy pro nadregionální a regionální biocentra a koridory pro 

nadregionální a regionální biokoridory. Výkres ploch a koridorů v rámci ZÚR JMK tedy neobsahuje přímo vymezení 

nadregionálních a regionálních biocenter a biokoridorů, nýbrž rámců pro jejich přesná vymezení. Tyto rámce jsou 

závazné pro územně plánovací dokumentaci (ÚPD) obcí, jež by pak měla obsahovat buď odpovídající konkrétní 

vymezení biocenter a biokoridorů nadmístní (nadregionální a regionální) úrovně ÚSES, nebo alespoň zpřesnění rámců 

obsažených v ZÚR JMK. 

Dle řešení ZÚR JMK je v rámci řešeného území vymezena jediná plocha pro nadregionální biocentrum. Jde 

o nadregionální biocentrum (NRBC) 30 Podkomorské lesy, situované v západní až severozápadní části řešeného 

území, na pomezí správních obvodů města Brna a ORP Kuřim. 

Na plochu pro NRBC 30 Podkomorské lesy navazují v ZÚR JMK koridory pro pět nadregionálních biokoridorů (NRBK). 

Kromě těchto pěti NRBK jsou v řešeném území vymezeny koridory ještě pro další čtyři NRBK. Celkem jsou tedy 

v řešeném území v ZÚR JMK vymezeny koridory pro následujících 9 NRBK: 

� NRBK K 128MH - navazuje na severozápadní okraj NRBC 30 Podkomorské lesy a směřuje k severozápadu 

(převážně údolím Svratky); 

� NRBK K 128MB - navazuje v údolí Svratky v severozápadní části řešeného území na NRBK K 128 MH; 

� NRBK K 129MH - navazuje na východní okraj NRBC 30 Podkomorské lesy a směřuje nejprve k jihovýchodu a poté 

k severovýchodu až severu; 

� NRBK K 129MB - navazuje na severovýchodní okraj NRBC 30 Podkomorské lesy a je směřován podobně jako 

biokoridor NRBK K 129MH, se kterým se různě prolíná a spojuje; 

� NRBK K 132T - prochází ve složité trase tvořící velký oblouk východní částí řešeného území; 
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� NRBK K 132MH - při severní hranici východní části řešeného území je veden v zásadě souběžně s NRBK K 132T, 

na který zde navazuje; 

� NRBK K 139MH - navazuje na jihozápadní okraj NRBC 30 Podkomorské lesy a směřuje nejprve k jihu a poté 

k jihovýchodu; 

� NRBK K 139MB - navazuje na jižní okraj NRBC 30 Podkomorské lesy a směřuje celkově k jihu a na jihozápadní 

hranici řešeného území se ostře stáčí k severozápadu; 

� NRBK K 139T - nepatrně zasahuje do jihozápadní části řešeného území. 

Koridory pro jednotlivé NRBK jsou v ZÚR JMK v různé míře rozdělené vloženými regionální biocentry (viz dále), 

nezbytnými pro funkčnost NRBK. 

V ZÚR JMK jsou v rámci řešeného území vymezeny plochy nebo dílčí části ploch pro celkem 33 regionálních 

biocenter (RBC): 

� RBC 231 Baba - v severní části řešeného území vložené do tras NRBK K 129MH a NRBK K129MB; 

� RBC 233 Babí lom - v severní části řešeného území vložené do tras NRBK K 129MH a NRBK K129MB; 

� RBC 215 Bosonožský hájek - situované v západní části řešeného území; 

� RBC 232 Březina - v severní části řešeného území vložené do tras NRBK K 129MH a NRBK K129MB; 

� RBC JM08 Březina - plocha pro jeho vymezení nepatrně zasahuje do severozápadní části řešeného území; 

� RBC 243 Cacovická Svitava - situované poblíž severovýchodního okraje řešeného území; 

� RBC 210 Černovický hájek - situované ve střední části řešeného území; 

� RBC 1543 Hády - plocha pro jeho vymezení nepatrně zasahuje do severovýchodní části řešeného území; 

� RBC 243 Hamerská - plocha pro jeho vymezení nepatrně zasahuje do severozápadní části řešeného území; 

� RBC 230 Holedná - situované ve střední části řešeného území; 

� RBC 1542 Hornek - při severním okraji východní části řešeného území vložené do trasy NRBK K 132T; 

� RBC 235 Hořický hřbet - situované v nejsevernější části řešeného území; 

� RBC 216 Líchy - v jihozápadní části řešeného území vložené do tras NRBK K 139MH a NRBK K139MB; 

� RBC JM20 Nad Mokerskou nádrží - při severním okraji východní části řešeného území vložené do tras NRBK K 

132T a NRBK K 132MH; 

� RBC JM27 Omický les - v jihozápadní části řešeného území vložené do trasy NRBK K 139MH; 

� RBC 1960 Ostrá - situované v severozápadní části řešeného území; 

� RBC 214 Pisárky - situované ve střední části řešeného území; 

� RBC 193 Pracký kopec - plocha pro jeho vymezení nepatrně zasahuje do jihovýchodní části řešeného území; 

� RBC 211 Rajhradská bažantnice - situované v jižní části řešeného území; 

� RBC 194 Santon - ve východní části řešeného území vložené do trasy NRBK K 132T; 

� RBC JM25 Slavkov - plocha pro jeho vymezení nepatrně zasahuje do východní části řešeného území; 

� RBC 1563 Slunečná - v severozápadní části řešeného území vložené do trasy NRBK K128MB; 

� RBC 238 Soutok Svratky a Svitavy - situované v jižní části řešeného území; 

� RBC 213 Střelický les - situované v jihozápadní části řešeného území; 

� RBC JM09 Sychrov - v severní části řešeného území vložené do trasy NRBK K129MB; 

� RBC 200 Údolí Říčky - na severním okraji východní části řešeného území vložené do tras NRBK K 132T a NRBK 

K 132MH; 
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� RBC 201 Vítovické údolí 1 - na východním okraji řešeného území vložené do trasy NRBK K 132T; 

� RBC JM21 Vítovické údolí 2 - při východním okraji řešeného území vložené do trasy NRBK K 132MH; 

� RBC 240 Výří skály - v severozápadní části řešeného území vložené do tras NRBK K128MH a NRBK K128MB; 

� RBC JM19 Zadní Hády - plocha pro jeho vymezení zcela nepatrně zasahuje do severovýchodní části území; 

� RBC 236 Zlobice  - situované v severní části řešeného území; 

� RBC JM10 Žabovřesky - situované ve střední části řešeného území; 

� RBC 212 Želešický hájek - situované v jižní části řešeného území. 

V ZÚR JMK jsou v rámci řešeného území vymezeny koridory pro celkem 26  regionálních biokoridorů (RBK): 

� RBK RK 1421 - v severní části řešeného území navazuje na RBC 236 Zlobice; 

� RBK RK 1464 - v severozápadní části řešeného území navazuje na RBC 1960 Ostrá; 

� RBK RK 1465 - v severozápadní části řešeného území propojuje RBC 1960 Ostrá a RBC 240 Výří skály; 

� RBK RK 1466 - v severozápadní až severní části řešeného území propojuje NRBC 30 Podkomorské lesy a RBC 

236 Zlobice; 

� RBK RK 1469 - v severovýchodní části řešeného území propojuje RBC 243 Cacovická Svitava a RBC 1543 Hády; 

� RBK RK 1470 - ve střední části řešeného území propojuje RBC 243 Cacovická Svitava a RBC 210 Černovický 

hájek; 

� RBK RK 1471 - ve střední části řešeného území propojuje RBC 230 Holedná a NRBK K 129MH; 

� RBK RK 1472 - ve střední části řešeného území propojuje RBC 230 Holedná a RBC 215 Bosonožský hájek; 

� RBK RK 1473 - ve střední části řešeného území propojuje RBC 230 Holedná a RBC JM10 Žabovřesky; 

� RBK RK 1474 - ve střední až západní části řešeného území propojuje RBC 215 Bosonožský hájek a NRBK K 

139MB; 

� RBK RK 1484 - ve střední části řešeného území propojuje RBC 214 Pisárky a RBK RK 1472; 

� RBK RK 1485 - ve střední části řešeného území propojuje RBC JM10 Žabovřesky a RBC 238 Soutok Svratky a 

Svitavy; 

� RBK RK 1486 - v jižní části řešeného území propojuje RBC 238 Soutok Svratky a Svitavy a RBC 211 Rajhradská 

bažantnice; 

� RBK RK 1487 - v jižní části řešeného území navazuje na RBC 211 Rajhradská bažantnice; 

� RBK RK 1488 - v jihozápadní části řešeného území propojuje RBC 216 Líchy a RBC 213 Střelický les; 

� RBK RK 1488 - v jižní části řešeného území propojuje RBC 213 Střelický les a RBC 212 Želešický hájek; 

� RBK RK 1491A - v jižní části řešeného území navazuje na RBC 212 Želešický hájek; 

� RBK RK 1494 - ve střední části řešeného území propojuje RBC 210 Černovický hájek a RBC 238 Soutok Svratky 

a Svitavy; 

� RBK RK 1503A - koridor pro jeho vymezení nepatrně zasahuje do severovýchodní části řešeného území; 

� RBK RK 1503B - na severním okraji východní části řešeného území propojuje RBC JM19 Zadní Hády a RBC 1542 

Hornek; 

� RBK RK 1504A - koridor pro jeho vymezení nepatrně zasahuje do severovýchodní části řešeného území; 

� RBK RK 1504B - koridor pro jeho vymezení nepatrně zasahuje do severovýchodní části řešeného území; 

� RBK RK JM016 - ve střední části řešeného území propojuje RBC 230 Holedná a RBC 214 Pisárky; 
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� RBK RK JM017 - v severozápadní části řešeného území navazuje na RBC 240 Výří skály; 

� RBK RK JM032 - v severozápadní části řešeného území propojuje NRBC 30 Podkomorské lesy a RBC 240 Výří 

skály; 

� RBK RK JM041 - koridor pro jeho vymezení zasahuje do východní části řešeného území. 

Přesnější vymezení skladebných částí nadregionální a regionální úrovně obsahuje v různé podobě platná nebo 

aktuálně rozpracovaná ÚPD obcí.  

Platná či aktuálně rozpracovaná ÚPD obcí zároveň obsahuje vymezení skladebných částí místní (lokální) úrovně 

ÚSES (lokálních biocenter a lokálních biokoridorů).  

V případě měst a obcí, které mají zpracovaný aktuální návrh nového územního plánu s předpokladem brzkého vydání, 

je v analytické části studie tento návrh upřednostněn před platnou ÚPD (konkrétně jde o města Rajhrad a Šlapanice 

a obce Blažovice, Lažánky, Mokrá-Horákov, Omice, Podolí, Popůvky, Rozdrojovice, Troubsko, Tvarožná a Viničné 

Šumice). V některých případech je jako jediné aktuálně směrodatné řešení ÚSES zvoleno vymezení ÚSES v ÚAP 

obcí (, kde staré územní plány nezahrnují celé správní území obce a kde zároveň neexistuje relevantní návrh nového 

územního plánu - území města Rosice a obcí Hvozdec, Javůrek, Kovalovice, Moravské Knínice a částečně i 

Popovice). 

C.5.5.3. Zhodnocení současného stavu 

Koncepční řešení nadregionální a regionální úrovně ÚSES v ZÚR JMK je základem pro celkové řešení ÚSES 

v Jihomoravském kraji a tedy i v rámci řešeného území. Ve vztahu k tomuto řešení a době jeho vzniku je řada řešení 

ÚSES obsažená v platné ÚPD obcí zastaralá. Objevuje-li se v ÚPD obcí vymezení skladebných částí nadregionální 

a regionální úrovně ÚSES, které neodpovídá řešeni v ZÚR JMK, jde o řešení, které je třeba považovat za irelevantní. 

Specifickou podobu má vymezení ÚSES v platném územním plánu města Brna (ÚPmB). Vedle vylišení tzv. 

"urbánního ÚSES", nahrazujícího v ÚPmB do značné míry koncepci sídelní zeleně, patří k jeho specifikům i 

nerozlišení jednotlivých hierarchických úrovní ÚSES (nadregionální, regionální a místní) a nahrazení částí ploch 

biocenter a biokoridorů plochami maloplošných zvláště chráněných území a významných krajinných prvků 

(registrovaných a navržených). Takovýto způsob vymezení ÚSES umožňuje místy jeho rozličnou interpretaci. 

C.5.6. NATURA 2000 

V rámci řešeného území se nenachází žádná ptačí oblast, pouze evropsky významné lokality (EVL). Jedná se o EVL 

v panonské biogeografické oblasti, na západě až severovýchodě jde o lokality v kontinentální biogeografické oblasti. 

Soupis EVL nacházejících se ve vymezeném území je uveden v následující tabulce č. C3:  

Název EVL  Rozloha 
(ha) 

Předměty ochrany Obce (KÚ) - uvedeny jen ty, 
které spadají do řešeného 
území 

Bosonožský hájek 46.6032 dubohabřiny asociace Galio-
Carpinetum/střevíčník pantoflíček 
(Cypripedium calceolus) 

Brno (Bosonohy) 

Hobrtenky 131.1647 roháč obecný (Lucanus cervus) Brno (Jundrov, 
Kohoutovice, Žebětín)   

Jižní svahy Hádů 29.8946 polopřirozené suché trávníky a facie 
křovin na vápnitých podložích (Festuco-
Brometalia); subpanonské stepní 
trávníky/koniklec velkokvětý (Pulsatilla 
grandis) 

Brno (Maloměřice, 
Židenice)   

Kamenný vrch 13.7752 koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) Brno (Kohoutovice, Nový 
Lískovec, Pisárky)   

Letiště Medlánky 25.3646 sysel obecný (Spermophilus citellus)  Brno (Komín, Medlánky)   
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Název EVL  Rozloha 
(ha) 

Předměty ochrany Obce (KÚ) - uvedeny jen ty, 
které spadají do řešeného 
území 

Modřické rameno 6.3526 nížinné až horské vodní toky s vegetací 
svazů Ranunculion fluitantis a 
Callitricho-Batrachion 

Brno, Modřice (Modřice, 
Přízřenice) 

Moravský kras (Zasahuje jen 
část) 

6485.3704 panonské skalní trávníky (Stipo-
Festucetalia pallentis); polopřirozené 
suché trávníky a facie křovin na 
vápnitých podložích (Festuco-
Brometalia); subpanonské stepní 
trávníky; extenzivní sečené louky nížin 
až podhůří (Arrhenatherion, 
Brachypodio-Centaureion nemoralis); 
vápnité sutě pahorkatin a horského 
stupně; chasmofytická vegetace 
vápnitých skalních svahů; jeskyně 
nepřístupné veřejnosti; bučiny asociace 
Asperulo-Fagetum; středoevropské 
vápencové bučiny (Cephalanthero-
Fagion); dubohabřiny asociace Galio-
Carpinetum; lesy svazu Tilio-Acerion na 
svazích, sutích a v roklích; smíšené 
jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a 
boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae), panonské 
dubohabřiny, panonské šípákové 
doubravy/hadinec červený (Echium 
maculatum); koniklec velkokvětý 
(Pulsatilla grandis); střevíčník 
pantoflíček (Cypripedium calceolus); 
šikoušek zelený (Buxbaumia viridis); 
kovařík fialový (Limoniscus violaceus); 
netopýr brvitý (Myotis emarginatus); 
netopýr velkouchý (Barbastella 
barbastellus); netopýr velkouchý (Myotis 
myotis); přástevník kostivalový 
(Callimorpha quadripunctaria); vranka 
obecná (Cottus gobio); Vrápenec malý 
(Rhinolophus hipposideros)1 

Brno (Maloměřice, 
Obřany, Židenice)   

Na lesní horce 1.7647 koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) Čebín (Čebín) 
Netopýrky 0.9120 koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) Brno (Komín) 
Pisárky 70.6950 roháč obecný (Lucanus cervus) Brno (Kohoutovice, 

Pisárky)   
Podkomorské lesy 567.0596 roháč obecný (Lucanus cervus) Brno, Chudčice (Bystrc, 

Chudčice, Kníničky)  
Rozsypaná 11.9579 středoevropské silikátové sutě; lesy 

svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a 
v roklích 

Javůrek (Javůrek) 

Stránská skála 15.5394 vápnité nebo bazické skalní trávníky 
(Alysso-Sedion albi); panonské skalní 
trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis); 
subpanonské stepní trávníky; 

Brno (Slatina) 

A.                                                       

 

1 Pro EVL Moravský kras jsou uvedeny předměty ochrany pro celé území 
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Název EVL  Rozloha 
(ha) 

Předměty ochrany Obce (KÚ) - uvedeny jen ty, 
které spadají do řešeného 
území 

chasmofytická vegetace vápnitých 
skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné 
veřejnosti/koniklec velkokvětý (Pulsatilla 
grandis) 

Šlapanické slepence 8.2910 vápnité nebo bazické skalní trávníky 
(Alysso-Sedion albi); subpanonské 
stepní trávníky 

Podolí, Šlapanice (Podolí 
u Brna, Šlapanice u 
Brna)  

Výrovy skály 15.4533 středoevropské silikátové sutě; 
chasmofytická vegetace silikátových 
skalnatých svahů 

Sentice, Veverská 
Bítýška (Sentice, 
Veverská Bítýška)   

Zlobice 61.5740 polopřirozené suché trávníky a facie 
křovin na vápnitých podložích; 
dubohabřiny asociace Galio-
Carpinetum; eurosibiřské stepní 
doubravy 

Malhostovice 
(Malohostovice)  

 Tab. C7 Seznam EVL v řešeném území 

Evropsky významné lokality jsou zastoupeny relativně rovnoměrně v řešeném území. Východně až jihozápadně 

se nachází především xerofilní lokality na výchozech bazického nebo jinak specifického podloží s na ně vázanými 

stanovišti stepí, teplých trávníků a s výskytem evropsky významných druhů rostlin a živočichů. Další skupina EVL 

se týká přírodě blízkých až přirozených lesních porostů. Pokud jsou na tyto porosty vázány evropsky významné druhy 

xylofágního hmyzu, jsou těmito lokalitami i aleje nebo parky. Specifickými EVL pak jsou půdní prostory zámků nebo 

kostelů s předměty ochrany z řad netopýrů, dále letištní lokality s ochranou sysla. Jen minoritně jsou mezi EVL řazeny 

říční, potoční či mokřadní stanoviště jako biotopy některých evropsky významných druhů  

C.5.7. VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 

Významné krajinné prvky (VKP) ze zákona jsou v řešeném území zastoupeny lesy, vodními toky, rybníky, jezery 

a údolními nivami. Především v severozápadní části území, kde se nachází souvislé lesní porosty a mnoho vodotečí, 

či drobných vodních ploch. V jižní a východní části jsou VKP ze zákona prakticky pouze vodní toky a vodní plochy.  

Registrované VKP se taktéž nachází hlavně směrem na severozápad od města Brna. Přímo v intravilánu města Brna 

se nalézá např. VKP Wilsonův les, který je významnou součástí systému zeleně města a tvoří útočiště pro mnohé 

živočichy. Plošně rozsáhlé jsou VKP Syslí rezervace a VKP Bosně v Medlánkách, severněji pak např. VKP Trnková, 

Za Horkou a Nivky. Často se jedná o lesní plochy, které byly dříve chráněny jako VKP ze zákona, méně pak 

i extenzivní plochy sadů a trvalá travní společenstva. Na jižním okraji řešeného území se nachází dvě plošně rozsáhlé 

VKP, a to VKP Rajhradská bažantnice a VKP Čeladice, které se nachází u obce Rajhrad. Přehled registrovaných VKP 

je uveden v následující tabulce č. C4: 

Název VKP Obec s rozšířenou působností 
Abrazní sruby Brno 
Bosně Brno 
Bosonožský lom Brno 
Čebínka – Mezi lomy Kuřim 
Čebínka – Nad Vápenkou Kuřim 
Čebínka – Úpatí Kuřim 
Čebínky (sestává ze 2 ploch) Kuřim 
Čebínská hora Kuřim 
Černovická pískovna Brno 
Červený kopec Brno 
Čihadlo Brno 
Čtvrtky Brno 
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Název VKP Obec s rozšířenou působností 
Dálky Kuřim 
Dřínový kopec Brno 
Dvorský potok Brno 
Hásův kopec (Vodojem) Kuřim 
Hlubočky Kuřim 
Holásecká pískovna Brno 
Hvozdecká vápenice Kuřim 
Jezera Tišnov 
Jižní svahy Tišnov 
Kamínky Kuřim 
Kejdovky Kuřim 
Kláda Tišnov 
Kohnova cihelna Brno 
Komínský lom Brno 
Kosová Tišnov 
Kotouloska Kuřim/Tišnov 
Křížová Brno 
Lada u Sokolského koupaliště Brno 
Líchy Brno 
Maloměřická stráň Brno 
Maloměřický lom Brno 
Mokrohorské meze Brno 
Mokřina u dálnice Brno 
Na bahnách Kuřim 
Na křibech Kuřim 
Na skalkách (Skalka) Kuřim 
Na Závisti Kuřim 
Nad řekou Kuřim/Tišnov 
Nad starou tratí Kuřim 
Nivky Kuřim/Tišnov 
Obora Brno 
Ovčárna Kuřim/Tišnov 
Padělky Kuřim 
Panská lícha Brno 
Panský (Komínský) kopec Brno 
Paseky Kuřim 
Pískovcová stěna Brno 
Pod Březinou Kuřim 
Pod Hády Brno 
Pod lesem Brno 
Pod oříšky Brno 
Pod Petrovem Brno 
Pod Převychem Kuřim 
Pod rozcestím Kuřim 
Pod Skalkami Kuřim 
Pod Trnůvkou Brno 
Pod vrchem Brno 
Podlesí Kuřim 
Prameniště Dvorského potoka Brno 
Příčné Rosice 
Rokle v hájku Tišnov 
Rozdrojovická lada Kuřim 
Růženin lom 1 Brno 
Sedla Brno 
Sekerky Kuřim/Tišnov 
Sítí Brno 
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Název VKP Obec s rozšířenou působností 
Skalka VESPu Brno 
Skalky Kuřim 
Skalní výchoz v Králově Poli Brno 
Splavisko Brno 
Stará dálnice Kuřim 
Stará řeka Brno 
Stěna u Sokolského koupaliště Brno 
Strachovské strže Kuřim 
Strž k Rozdrojovicím Brno 
Syslí rezervace Brno 
Špice Brno 
Tribuna Brno 
Trnková Brno 
U břaka Kuřim 
U dálnice Brno 
U hřebčína Kuřim 
U kamene (Slešťůvka) Kuřim 
U kaple (Stráňky) Kuřim 
U kříže Brno 
U věže Tišnov 
Údolí zaječího potoka Brno 
Úvoz Brno 
V háčkách Brno 
V zátiší Brno 
Velké padělky Kuřim 
Velké pole Brno 
Veverka Rosice 
Vodárenský park Brno 
Volejníkovo Kuřim 
Vrzalky Kuřim 
Vrzálky Rosice 
Wilsonův les Brno 
Za Horkou Tišnov 
Za křížovou cestou Kuřim 
Zadní újezd Kuřim 
Zahrádky Brno 
Zahrádky Starý Lískovec Brno 
Zámecký park Brno 
Zářez silnice v Bystrci Brno 
Žebětínský lom Brno 
Žlutý kopec Brno 

 Tab. C8 Seznam registrovaných VKP v řešeném území 

V přehledové tabulce nejsou uvedeny registrované VKP v obcích Šlapanice a Židlochovice. ÚAP ORP obsahovaly 

pouze údaje o poloze.  

C.5.8. PAMÁTNÉ STROMY 

V řešeném území se nachází 43 památných stromů a 3 stromořadí. Stromořadí kaštanů na Malé Klajdovce, 

Maloměřická lipová alej na bývalém hřbitově a Lipové stromořadí na Bráfové se nachází všechny v intravilánu města 

Brna. Památné stromy se nalézají především v centru Brna a jeho okolí. Menší zastoupení mají i v severozápadní 

části řešeného území v širokém okolí Brněnské přehrady. Výčet všech památných stromořadí a stromů je uveden 

v následující tabulce č. C5: 

Název památného stromořadí/stromu Obce (KÚ) 
Stromořadí kaštanů na Malé Klajdovce Brno (Židenice) 
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Název památného stromořadí/stromu Obce (KÚ) 
Maloměřická lipová alej na bývalém hřbitově Brno (Maloměřice) 
Lipové stromořadí na Bráfové Brno (Žabovřesky) 
Buk lesní červenolistý v zámeckém parku v Medlánkách Brno (Medlánky) 
Buk u jeleního žlíbku Brno (Bystrc) 
Červený buk u VFU Brno Brno (Královo Pole) 
Dub červený JUDr. Jana Besedy Brno (Královo Pole) 
Dub letní Brno (Bystrc) 
Dub letní Brno (Žebětín) 
Dub letní Brno (Bystrc) 
Dub letní Brno (Město Brno) 
Dub letní ve Štýřicích Brno (Štýřice) 
Dub pod skalou Jinačovice (Jinačovice) 
Dub před kostelem sv. Jiljí Brno (Komárov) 
Dub u hradu Veveří Brno (Bystrc) 
Dub u Junácké louky Brno (Kníničky) 
Dub za Střelnicí Moravské Knínice (Moravské Knínice) 
Hvozdecká hraniční lípa Želešice (Želešice) 
Chudčická lípa Chudčice (Chudčice) 
Javor polní, babyka Brno (Pisárky) 
Jeřáb břek u Kosmákova kříže Tvarožná (Tvarožná) 
Jinačovická lípa Jinačovice (Jinačovice) 
Jinan na Mendlově náměstí Brno (Staré Brno) 
Jinan vedle budovy CVČ Lužánky Brno (Černá Pole) 
Jírovec maďal Brno (Město Brno) 
Kaštan u pošty Veverská Bítýška (Veverská Bítýška) 
Kiliánova vrba Brno (Bosonohy) 
Lípa malolistá u Nového mlýna Moravany (Moravany u Brna) 
Lípa na Jaselské Brno (Veveří) 
Lípa srdčitá Brno (Řečkovice) 
Lípa u hřbitova Chudčice (Chudčice) 
Lípa u Šťávů Brno (Bystrc) 
Lípa v Sadu osvobození Chudčice (Chudčice) 
Milionův buk Lelekovice (Lelekovice) 
Ořešák černý na Štefánikově Brno (Ponava) 
Pavlovnie u hřiště ve Štýřicích Brno (Štýřice) 
Platan javorolistý Brno (Veveří) 
Platan javorolistý Brno (Město Brno) 
Platan javorolistý Brno (Město Brno) 
Platan na Hybešově Brno (Staré Brno) 
Platan nedaleko pítka v Lužánkách Brno (Černá Pole) 
Platan u pomníku Brno (Řečkovice) 
Platan U sv. Anny Brno (Staré Brno) 
Smrk ztepilý Brno (Královo Pole) 
Tis Jindřišky a Jaroslava Pospíšilových Brno (Černá Pole) 
Topol u hřiště  Brno (Chrlice) 

 Tab. C9 Seznam památných stromořadí a památných stromů v řešeném území 

C.5.9. SPECIÁLNÍ TYPY OCHRANY 

V řešeném území se nenachází Biosférické rezervace.  

V řešeném území se nenachází Geoparky. 

V řešeném území se nenachází mokřady patřící do mezinárodní Ramsarské úmluvy o mokřadech. 



C.  CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIDSKÉHO ZDRAVÍ 11 / 2017 

 

 

C - 24  ÚS NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO – 1. ETAPA 
 

C.6. PŮDA 

Využití půdy řešeného území je cca z 50% zemědělské a 25% lesní. 25% připadá zastavěnému území a zastavitelným 

plochám.  

Zastoupení půdních typů je v území poměrně heterogenní. Z jihu podél řeky Svratky se rozléhá velká plocha nivních 

půd, z nichž má největší zastoupení fluvizem modální, jež ostrůvkovitě vyplňuje černice fluvická. V jižní části podél 

řeky Svratky se také nacházejí hlubokohůmózní půdy, a to černozem modální a pelická. Na východě území jsou 

doplněny již jen o černici fluvickou podél toků Říčky a Rokytnice. Na západě, kde nastupuje mírně zvlněný terén 

navazují hnědozem modální, luvizem modální a kambizem modální a oglejená. Intravilán města Brna je tvořen 

antropozemí. 

C.6.1. TŘÍDY OCHRANY A BPEJ 

V řešeném území se nachází zemědělské půdy, jež náleží do všech tříd ochrany ZPF (1-5). Převažujícími třídami jsou 

1. a 2. třída, jež se vyskytují především podél větších toků. Jedná se tedy o pozemky, které mají v rámci svých 

klimatických regionů nejcennější půdy či půdy s nadprůměrnou produkční schopností. Dále jsou zařazeny do cca 60-ti 

BPEJ. Nejrozšířenějšími BPEJ jsou 2.56.00, jež se rozprostírá od jihu na sever přes město Brno a spadá do 1. třídy 

ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF). Dále pak BPEJ 2.01.00, která je četná na východě a ve středu území 

a taktéž náleží do 1. třídy ochrany ZPF. Na západě území za rozsáhlými lesními komplexy u Brněnské přehrady jsou 

půdy hodnoceny jednotkami 5.10.00 a 5.10.10, které odpovídají hodnotným půdám pahorkatin (1. třída ochrany ZPF). 

Celkově se jedná o nejhodnotnější zemědělské půdy v celém řešeném území, na ně navazují půdy 2. třídy ochrany 

ZPF.  

C.6.2. POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL) 

PUPFL činí v řešeném území cca 25% celé plochy. Lesnatá je především severozápadní část území. Nachází se zde 

lesy ochranné, lesy zvláštního určení i lesy hospodářské.  

V městské zástavbě se nachází lesy ochranné a lesy zvláštního určení (např. obora Holedná a přírodní památka Baba 

u městské části Jundrov, či příměstské lesy u Kohoutovic). U Řečkovic vstupují do zájmového území lesy sloužící 

k lesnickému výzkumu a u Kuřimi lesy náležející do ZCHÚ. Převažující kategorií jsou ale lesy hospodářské, tvoří 

cca 60% z celkového PUPFL. Velké lesní komplexy hospodářských lesů se nachází jihozápadně od Brněnské 

přehrady až na okraj vymezeného území k Rosicím. Další souvislé plochy hospodářských lesů se nachází 

za Veverskou Bítýškou a mezi obcemi Jinačovice a Česká. 

C.7. HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 

C.7.1. GEOMORFOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Z geomorfologického hlediska spadá řešené území severozápadní částí do Českomoravské soustavy a jihovýchodně 

se nachází ve Vněkarpatské sníženině. Podsoustavy Českomoravská vrchovina, Brněnská vrchovina a Západní 

Vněkarpatská sníženina. Celky Drahanská vrchovina, Vyškovská brázda, Dyjsko-svratecký úval, Boskovická brázda, 

Křižanovská vrchovina a Bobravská vrchovina.  

Vněkarpatská sníženina, jež se rozprostírá na jihovýchodě řešeného území, představuje nižší a méně členité území. 

Brněnská vrchovina, jež leží v severní části území, a Českomoravská vrchovina na západě území jsou výrazně členité 

oblasti vrchovin a pahorkatin. 
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C.7.2. GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Z hlediska regionálně geologického členění České republiky náleží řešené území převážně do Českého masivu. 

Český masív je zde budován především proterozoickým brněnským masivem, tedy amfibolitickými granodiority, místy 

i diority a starými diabasy. Na okraji Českomoravské vrchoviny vystupují fylity, ortoruly, devonské slepence a vápence. 

Z jihu podél Svratky a dále na východ k Vyškovu zasahuje region Alpsko-karpatské čelní pánve a vnitrohorské pánve, 

jež je tvořen jíly, vápnitými jíly, písky a štěrky. Od jihozápadu na sever  prochází řešeným územím Boskovická brázda, 

jež je tvořena zejména permskými slabě vápnitými pískovci a jílovci. 

C.7.3. SUROVINOVÉ ZDROJE 

V dotčeném území se nachází dobývací prostory, ložiska nerostných surovin, chráněná ložisková území i prognózní 

ložiska. Surovinové zdroje jsou rozprostřeny prakticky po celém řešeném území. Největší koncentrace surovinových 

zdrojů, jak v minulosti, tak v současnosti využívaných je v okolí Černovic (jihovýchod od Brna). Celkový přehled lokalit 

surovinových zdrojů je uveden v následujících tabulkách č. C6–C9.  

Název prognózního ložiska Surovina Rozloha (ha) 
Bystrc-Hvozdec-Tvarožná Stavební kámen 9,404 
Sivice-Tvarožná Cihlářská surovina 33,075 
Sivice-Tvarožná Cihlářská surovina 45,792 

Tab. C1 Prognózní ložiska v řešeném území 

U obce Tvarožná ve východní části řešeného území se nachází dvě prognózní ložiska na cihlářské suroviny. Třetí 

ložisko na stavební kámen je pod Brněnskou přehradou v západní části území. Ve těchto ložiscích dosud nebylo 

těženo. 

Název dobývacího prostoru Nerost Rozloha (ha) 
Bosonohy Cihlářské suroviny  
Brno – Královo Pole Cihlářské suroviny  
Brno – Nový Lískovec Cihlářské suroviny  
Čebín Vápenec k výrobě vápna  
Čebín I. Vápenec k technickému zpracování  
Černovice Písek  
Černovice I. Maltový písek 10,921 
Černovice II. Štěrkopísek 23,317 
Černovice III. Štěrkopísek 4,056 
Černovice IV. Štěrkopísek 9,262 
Černovice V. Štěrkopísek 29,801 
Komín Kámen – diorit  
Líšeň I. Cihlářské suroviny  
Modřice Cihlářské suroviny 13,795 
Šlapanice Cihlářská surovina 24,305 
Želešice Amfibolovec stavební kámen 88,725 
Židenice Cihlářské suroviny 4,095 

Tab. C10 Dobývací prostory v řešeném území 

Převážná část dobývacích prostorů se nachází při jihovýchodním okraji města Brna v Černovicích. Slouží k získávání 

štěrkopísku. Ostatní dobývají prostory se nachází v blízkosti města Brna, v Modřicích a dále i mezi Želešicemi 

a Nebovidy na jihozápadě území. Na severním okraji území u Čebína se nacházejí dva dobývací prostory na vápenec.  

Název ložiska nerostných surovin: Těžba Nerost Rozloha (ha) 
Čebín Současná povrchová Vápenec 2,834 
Čebín-Dálky Dřívější povrchová Vápenec 2,566 
Černovice-Jenišova jáma Současná povrchová Štěrkopísek 23,880 
Černovice-Jenišova jáma Současná povrchová Štěrkopísek 4,047 
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Název ložiska nerostných surovin: Těžba Nerost Rozloha (ha) 
Černovice-Jenišova jáma Současná povrchová Štěrkopísek k 23,271 
Ivanovice u Brna-Jinačovice Dřívější povrchová Granodiorit, diabas 24,474 
Maloměřice-Hády Dřívější povrchová Břidlice, vápenec 17,987 
Modřice Dřívější povrchová Hlína, jíl, sprašová hlína, spraš 52,147 
Šlapanice Současná povrchová Hlína, jíl, spraš 44,652 
Želešice Současná povrchová Hornbledit, metamorf. Hornina 29,751 
Židenice Dřívější povrchová Sprašová hlína 4,103 

Tab. C 11 Ložiska nerostných surovin řešeného území 

Ložiska nerostných surovin se nacházejí převážně na jihovýchodě města Brna v Černovicích, dále pak na jihu území 

u obce Želešice. Dvě ložiska nerostných surovin jsou známa i na severním okraji u obce Čebín. 

Název chráněného ložiskového území: Surovina 
Čebín Vápenec 
Čebín-Dálky Vápenec 
Jinačovice Stavební kámen 
Maloměřice-Hády Cementářské korekční sialitické suroviny 
Modřice Cihlářská surovina 
Šlapanice Cihlářská surovina 

Tab. C12 Chráněná ložisková území 

Chráněná ložisková území jsou rozprostřena prakticky po celém území. Plošně největší je umístěno na východě 

u Šlapanic. Další CHLÚ se nachází v jižní části v Modřicích, na severu města Brna u Jinačovic a na severním okraji 

řešeného území u obce Čebín. Částečně sem spadá i území Maloměřice-Hády.  

C.7.4. SESUVY, PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ 

V řešeném území se nachází četná sesuvná území, která jsou aktivní nebo uklidněná. Aktivní sesuvná území jsou 

v rámci celého řešeného území, především však v Brně a jeho blízkém okolí. Největší plochy, kde je sesuv více jak 50 

m se nachází v Černých Polích, Řečkovicích a v Ostopovicích.  

V rámci ÚAP JMK 2017 je evidováno v řešeném území 6 poddolovaných území. Jejich přehled je uveden v následující 

tabulce č. C10: 

Název poddolovaného území Surovina 
Bystrc Železné rudy 
Komín Měděná ruda 
Maloměřice Vápenec 
Šlapanice u Brna Cihlářská surovina 
Želešice Polymetalické rudy 
Židenice Železné rudy 

Tab. C13 Poddolovaná území 
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C.8. VODA 

Řešené území náleží v rámci mezinárodní oblasti povodí Dunaje do dílčího povodí Dyje, jehož správcem je Povodí 

Moravy. Na území zasahují tři povodní 3. řádu – Svratka po Svitavu č.h.p. 4-15-01, Svitava č.h.p. 4-15-02 a Svratka 

od Svitavy po Jihlavu č.h.p. 4-15-03. Přehled povodí je zobrazen v následujícím obrázku č. C2.  

 

Obr. C6 Povodí řešeného území 

C.8.1. POVRCHOVÉ VODY 

V řešeném území se nachází cca 179 vodních ploch. Nejrozsáhlejší vodní plochou je Brněnská vodní nádrž, která se 

nachází na severozápadě  území. Jedná se o přehradní nádrž na řece Svratce, která zaujímá 259 ha. Dříve sloužila 

jako zásobárna vody pro Brno, dnes slouží pro rekreační účely a jako zdroj energie. Drobné vodní plochy 

se sporadicky nachází prakticky po celém území. Z těch větších lze jmenovat např. Holásecká jezera, která jsou 

tvořena soustavou 9 vodních ploch na jižním okraji města Brna (městská část Holásky), Ponětovický rybník 

ve východní části řešeného území a rybníky v Popůvkách.  

V území se nachází cca 68 vodních toků a další drobné bezejmenné vodoteče. Hlavními toky jsou řeka Svratka 

a Svitava, které odvodňují celé řešené území. Největší koncentrace vodních toků je v severozápadní části území. 

Vodní toky zde pramení v rozsáhlých lesních komplexech, jež se nachází u Brněnské přehrady a za Veverskou 

Bítýškou. Tyto vodní toky ústní následně do řeky Svratky. Východní část je oproti zbylému území na vodní toky chudší. 

Z větších toků se zde nachází Říčka a Roketnice.  

Obecně se jedná o krajinu s četnými vodními toky a drobnými vodními plochami. 

Kvalita povrchových vod v řešeném území je zařazena do tříd III.- V. jakosti vod dle ČSN 75 7221. To odpovídá 

znečištěným až velmi silně znečištěným povrchovým vodám. Dle ÚAP JMK jsou hodnoceny hlavní toky Svratka, 
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Svitava a Bobrava. Svratka v horní části toku je od severu území hodnocena jako silně znečištěná (tř. IV), pod 

Brněnskou přehradou již jen jako znečištěná (tř. III). V dolní části toku, tedy od soutoku se Svitavou, je hodnocena 

třídou jakosti III/V (dvě třídy jakosti jsou dány rozdílnými daty z podkladů ÚAP JMK). Svitava vstupuje do území 

s jakostí vody třídy III/IV, před soutokem se Svratkou je hodnocena třídami III/V, tedy znečištěná/velmi silně 

znečištěná. Řeka Bobrava má třídu jakosti IV (silně znečištěná voda).  

C.8.2. PODZEMNÍ VODY 

Řešené území je dle hydrogeologické rajonizace ČR situováno do šesti rajónů. Převážná část území náleží do rajónu 

2241 Dyjsko-svratecký úval, který se rozprostírá od jihu na sever přes město Brno. Severozápadně nastupuje rajón 

6570 Krystalinikum brněnské jednotky. Hydrologický význam tohoto rajónu je vzhledem k tektonické predispozici 

území a tím možné existenci hlubšího puklinového oběhu vázaného na propustné poruchové zóny velmi malý. 

Dosavadní využívané zdroje pouze lokálně kryjí potřeby místního zásobování. Dále nastupuje v severojižním směru 

rajón 5222 Boskovická brázda – jižní část, 2242 Kuřimská kotlina a z východní strany 2230 Vyškovská brána. 

Ve svrchní vrstvě zasahuje z jihu 1643 Kvartér Svratky, kde se i nachází řada významných jímacích území. 

 

Obr. C7 Hydrogeologické rajony řešeného území (podkladová vrstva z geology.cz) 

C.8.3. CHOPAV 

Chráněná oblast akumulace vod (CHOPAV) se v řešeném území nenachází.  

C.8.4. VODNÍ ZDROJE 

Vodní zdroje se v řešeném území nachází především na sever od Brněnské přehrady. Plošně nejrozsáhlejší je 

podzemní zdroj u obce Čebín, jež zasahuje až k obci Moravské Knínice a k Brněnské přehradě.  
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Brněnská aglomerace využívá pitnou vodu z Vírské přehrady a vody z Březovských vodovodů, jež přivádí vodu z vrtů 

v Březové nad Svitavou. Oba zdroje vod jsou mimo řešené území.  

C.8.5. ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 

Záplavové území je vymezeno pro rozliv Q5, Q20, Q100 a Q500. Záplavové území pro Q5 a Q20 je vymezeno podél 

Svratky, Svitavy a Říčky. Q100 a aktivní zóny se nachází i podél toků Rakovec, Bobrava, Leskava, a na severu podél 

Kuřimky. Při povodni na úrovni Q500 budou zaplavena území v okolí řeky Svratky, Svitavy, Kuřimky a Leskavy. 

V zastavěných územích a zastavitelných plochách podle ÚPD, případně podle potřeby v dalších územích jsou 

vymezeny aktivní zóny záplavového území (AZZÚ) podle nebezpečnosti povodňových toků. V řešeném území jsou 

vymezeny AZZÚ Bobrava, Leskava, Rakovec, Brno, Říčka, Kuřimka a Svratka.   

C.9. OVZDUŠÍ 

V produkci emisí se Jihomoravský kraj řadí pod celorepublikový průměr, a to jak v absolutních, tak i v relativních 

číslech. Dochází k plošnému překračování denních imisních limitů prachových částic PM10, a to zejména v hustě 

zalidněných oblastech, jako jsou centrální části města Brna, a kolem intenzivně využívaných dopravních komunikací 

(dálnice D1, křížení s dálnicí D2 a komunikace Vídeňská). Kromě prachových částic je v Jihomoravském kraji 

problémem benzo(a)pyren, a to v obcích, kde je pro vytápění užíváno spalování pevných paliv a dále kolem výše 

zmiňovaných intenzivně využívaných dopravních komunikací, které jsou významným liniovým zdrojem 

benzo(a)pyrenu. Dle Integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje mají největší podíl na 

imisním zatížení znečišťující látkou benzo(a)pyren nevyjmenované zdroje (malé stacionární zdroje – lokální topeniště), 

jejichž podíl na zatížení se pohybuje na úrovni od 30 do 80 %, a doprava (mobilní zdroje), jejichž podíl na zatížení se 

pohybuje na úrovni od 20 do 55 %. Právě zdroje tyto typy zdrojů jsou na území kraje hlavními producenty emisí, 

zejména u dopravy se jedná o dlouhodobý problém v oblasti města Brna a jeho okolí. 

Tuhé znečišťující látky jsou důležitou škodlivinou, vzhledem k měření PM10 a PM2,5 v ovzduší a návaznosti na 

legislativu (přílohu č. 1 zákona č.201/2012 Sb.). Hodnocení škodlivin PM10 a PM2,5 je jedním ze základních 

parametrů hodnocení kvality ovzduší v České republice, neboť suspendované částice mají významné zdravotní 

důsledky, které se projevují již při velmi nízkých koncentrací bez zřejmé spodní hranice bezpečné koncentrace. 

Z hlediska průměrných ročních koncentrací PM10 za období 2011 – 2015 vyplývá, že téměř veškeré území 

Jihomoravského kraje (99,3 %) leží pod horní mezí pro posuzování (28 µg·m−3), z toho necelých 15 % leží i pod dolní 

mezí pro posuzování (20 µg·m−3). Meze pro posuzování vychází z legislativy a určují, zda je nutné v daném regionu 

škodlivinu měřit, nebo postačuje modelování. Imisní limit pro průměrnou roční koncentraci PM10 není dlouhodobě 

v Jihomoravském kraji překračován 

Obr č. Tuhé znečišťující látky jsou důležitou škodlivinou, vzhledem k měření PM10 a PM2,5 v ovzduší a návaznosti na 

legislativu (přílohu č. 1 zákona č.201/2012 Sb.). Hodnocení škodlivin PM10 a PM2,5 je jedním ze základních 

parametrů hodnocení kvality ovzduší v České republice, neboť suspendované částice mají významné zdravotní 

důsledky, které se projevují již při velmi nízkých koncentrací bez zřejmé spodní hranice bezpečné koncentrace. 

Z hlediska průměrných ročních koncentrací PM10 za období 2011 – 2015 vyplývá, že téměř veškeré území 

Jihomoravského kraje (99,3 %) leží pod horní mezí pro posuzování (28 µg·m−3), z toho necelých 15 % leží i pod dolní 

mezí pro posuzování (20 µg·m−3). Meze pro posuzování vychází z legislativy a určují, zda je nutné v daném regionu 

škodlivinu měřit, nebo postačuje modelování. Imisní limit pro průměrnou roční koncentraci PM10 není dlouhodobě 

v Jihomoravském kraji překračován 
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Obr. C8 Vymezení území se zhoršenou kvalitou ovzduší dle §11 odst.6 pro průměrné roční koncentrace PM10 na základě 

pětiletých průměrů 2011 až 2015 

 

V případě denního imisního limitu pro PM10 je sledována 36. nejvyšší průměrná denní koncentrace (imisní limit má 

hodnotu 50 µg·m−3), nebo počet dní s průměrnými denními koncentracemi PM10 > 50 µg·m−3 za kalendářní rok 

(legislativa povoluje nejvýše 35). 

Podobně jako v případě průměrné roční koncentrace PM10, i v případě denních koncentrací, resp. počtu dní 

s překročenou hodnotou imisního limitu pro 24hodinovou koncentraci PM10 je patrný klesající trend od roku 2010 

k roku 2016. Již při pohledu na statistiku počtu dní s překročenou hodnotou imisního limitu pro 24hodinovou 

koncentraci PM10 dle jednotlivých měsíců a typu stanic je patrné, že od května do září k překračování nedochází. 

V dubnu jsou zaznamenána překročení na městských a dopravních lokalitách, ovšem pouze v malé míře. Ovšem 

většina všech překročení hodnoty imisního limitu pro 24hodinovou koncentraci PM10 je zaznamenána v chladné části 

roku. Tato rozpolcenost je způsobena zejména dvěma faktory. Prvním jsou lokální topeniště – vytápění domácností. 

Tyto zdroje jsou v provozu pouze v chladné části roku a plošně zvedají koncentrace PM10 a PM2,5 v ovzduší. Dle 

emisní bilance Jihomoravského kraje jsou v topné sezóně lokální topeniště nejvýznamnějším zdrojem PM v ovzduší, 

obdobně je tomu v celé ČR. Druhým významným faktorem jsou meteorologické podmínky. Chladná část roku je 

náchylnější k teplotním inverzím, a tedy ke zhoršeným rozptylovým podmínkám. Velmi nízké teploty pak vedou 

k intenzivnějšímu topení, a tudíž posilování prvního faktoru – lokálních topenišť. Počet překročení hodnoty imisního 

limitu pro 24hodinovou koncentraci PM10 v jednotlivých letech velmi závisí na meteorologických podmínkách 

a v návaznosti na ně se může rok od roku významně lišit. 
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Obr.C9 Vymezení území se zhoršenou kvalitou ovzduší dle §11 odst.6 pro nejvyšší denní koncentrace PM10 na základě 

pětiletých průměrů 2011 až 2015 

 

Jemnější frakci suspendovaných částic PM2,5 měří menší počet stanic než PM10. Imisní limit pro tuto škodlivinu je 

v platnosti od roku 2012 a to na úrovni 25 g/m3. Nově bude o roku 2020 tento imisní limit zpřísněn na hodnotu 20 

µg/m3. Tato změna bude znamenat významný vliv na rozsah území s překročenými imisními limity. V z meziročního 

porovnání měřených koncentrací je patrný pokles průměrných ročních koncentrací PM2,5 na všech lokalitách, 

obdobně jako v případě průměrných ročních koncentrací PM10. Důvodem jsou především velmi dobré meteorologické 

a rozptylové podmínky v posledních letech, ale také postupné snižování emisí. Největší pokles proti roku 2010 

zaznamenala lokalita Brno-Svatoplukova (pokles na 68 %) a Znojmo (pokles na 69 %). Nejnižší pokles pak 

zaznamenaly lokality Mikulov – Sedlec (pokles na 76,4 %) a Brno-Tuřany (pokles na 76 %). 

Oxidy dusíku jsou v Jihomoravském kraji, obdobně jako v celé ČR, emitovány zejména z dopravy (mobilních zdrojů 

REZZO 4, 75 %). Dalším relevantním zdrojem emisí jsou rovněž zvláště velké a velké zdroje (REZZO 1, 19 %). Při 

sledování a hodnocení kvality venkovního ovzduší se pod termínem oxidy dusíku NOx rozumí směs oxidu dusnatého 

NO a oxidu dusičitého NO2. Imisní limit pro ochranu zdraví lidí je stanoven pro NO2, limit pro ochranu ekosystémů 

a vegetace je stanoven pro NOx. 

Z hlediska průměrných ročních koncentrací NO2 za období 2011 – 2015 vyplývá, že téměř veškeré území 

Jihomoravského kraje (99,2 %) leží pod dolní mezí pro posuzování (26 µg·m−3), přičemž většina koncentrací 88,6 % 

leží i pod polovinou dolní meze pro posuzování (13 µg·m−3). Meze pro posuzování vychází z legislativy a určují, zda 

je nutné v daném regionu škodlivinu měřit, nebo postačuje modelování. K dlouhodobému překračování imisního 

limitu pro průměrnou roční koncentraci NO2 dochází pouze na dopravních lokalitách, konkrétněji na dopravních  
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Obr.C10 Vymezení území se zhoršenou kvalitou ovzduší dle §11 odst.6 pro průměrné roční koncentrace PM2,5 na základě 

pětiletých průměrů 2011 až 2015 

 

lokalitách umístěných v zástavbě tvořící „kaňon“ (Brno-Svatoplukova, Brno-Úvoz). Zbylé dopravní lokality, ležící 

v otevřenějším prostranství (Brno-Zvonařka, Brno-Výstaviště) měří výrazně nižší koncentrace nižší. 

V obou „kaňonových“ dopravních lokalitách jsou v posledních několika letech vyrovnané koncentrace NO2. Mírné 

zvýšení v lokalitě Brno-Úvoz v roce 2014 způsobila oprava povrchu vozovky v letních měsících, kdy byly měřeny velmi 

vysoké koncentrace PM10 a NO2. Celkově se však koncentrace NO2 v těchto lokalitách příliš nemění. Na pozaďových 

lokalitách však dochází k poklesu koncentrací proti roku 2010. Obdobně poklesly i koncentrace na „otevřených“ 

dopravních lokalitách. Obecně lze konstatovat, že v roce 2016 se regionální pozadí Jihomoravského kraje 

pohybovalo v okolí 10 µg·m−3, předměstské pozadí v okolí 15 µg·m−3, městské pozadí zhruba v rozmezí 20 – 

25 µg·m−3 a dopravní lokality se pohybovaly v závislosti na otevřenosti lokality od 30 do 45 µg·m−3. 

Přírodní hladina pozadí benzo(a)pyrenu muže být s výjimkou výskytu lesních požárů téměř nulová. Jeho 

antropogenním zdrojem, stejně jako ostatních polycyklických aromatických uhlovodíku (PAH), je jednak nedokonalé 

spalovaní fosilních paliv jak ve stacionárních (domácí topeniště), tak i v mobilních zdrojích (motory spalující naftu), ale 

také výroba koksu, železa a obalovny živičných směsí. 

Benzo[a]pyren je legislativním zástupcem polycyklických aromatických uhlovodíků. Přírodní hladina pozadí 

benzo[a]pyrenu muže být s výjimkou výskytu lesních požárů téměř nulová. Jeho antropogenním zdrojem, stejně jako 

ostatních PAH, je jednak nedokonalé spalování fosilních paliv jak ve stacionárních (domácí topeniště – zcela majoritní 

zdroj emisí) tak i v mobilních zdrojích (motory spalující naftu), ale také průmyslová výroba (výroba koksu a oceli). 
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Obr.C11 Vymezení území se zhoršenou kvalitou ovzduší dle §11 odst.6 pro průměrné roční koncentrace NO2 na základě 

pětiletých průměrů 2011 až 2015 

 

Již z mapy celé ČR je patrné, že z hlediska dlouhodobých koncentrací benzo[a]pyrenu patří Jihomoravský kraj ke 

středně zatíženým regionům. Imisní limit je dlouhodobě překračován na necelých 5 % území Jihomoravského kraje, 

nad horní mezí pro posuzování (0,6 ng·m−3) leží zhruba 70 % území kraje, pouze zhruba 4 % leží i pod dolní mezí pro 

posuzování (0,4 ng·m−3). Meze pro posuzování vychází z legislativy a určují, zda je nutné v daném regionu škodlivinu 

měřit, nebo postačuje modelování (Vyhláška č. 330/2012 Sb.o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, 

rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, 2012). 

V roce 2015 byla v rámci kampaňového měření v Jihomoravském kraji v topné sezoně proměřena tři malá sídla 

(Prace, Chudčice, Velké Pavlovice) s různým stupněm využívání plynu pro vytápění domácností. Měření probíhala na 

přelomu října a listopadu v době, kdy byla ve značné části zón a aglomerací vyhlášena smogová situace z důvodů 

vysokých koncentrací PM10. Tato situace ještě zvýraznila problém, který může nastávat v malých sídlech. Naměřené 

denní koncentrace dosahovaly několikanásobně vyšších hodnot než koncentrace měřené ve stejný den v lokalitě 

Brno-Líšeň (lokalita v rezidenční části Brna, sídliště napojeno na CZT). Vyšší koncentrace byly měřeny zejména 

v letech 2012, kdy byly delší zimy s nižšími teplotami. Koncentrace benzo[a]pyrenu tak byly plošným působením 

lokálních topenišť zvýšené v celém kraji. Naopak relativně teplejší zimy posledních 3 let měly za následek pokles 

koncentrací. Vyšší koncentrace měřila lokalita Vyškov, která byla lokalizována na periferii Vyškova směrem k Dědicím, 

ovlivnění tak zřejmě pocházelo z lokálních topenišť. 

Naopak zvýšené koncentrace v lokalitě Brno-Masná mohou částečně souviset s dopravním zatížením centra Brna. 

V roce 2013 – 2015 dramaticky poklesla koncentrace v lokalitě Brno-Masná až na úroveň 50 % koncentrace z roku  
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Obr.C12 Vymezení území se zhoršenou kvalitou ovzduší dle §11 odst.6 pro průměrné roční koncentrace BaP na základě 

pětiletých průměrů 2011 až 2015 

 

2012, koncentrace jsou tak byly totožné jako v pozaďové lokalitě Brno-Líšeň či ve venkovské pozaďové lokalitě 

Kuchařovice. V roce 2016 došlo k mírnému nárůstu koncentrací benzo[a]pyrenu v lokalitě Brno-Masná, naopak 

v lokalitách Brno-Líšeň a Kuchařovice došlo k mírnému poklesu koncentrací. 

C.10. KLIMA 

V rámci řešeného území se nachází tři klimatické oblasti vymezené dle Quitta (1971). T 2, MT 7 a MT 11. Teplá oblast 

T 2 se rozprostírá od jihu a jihovýchodu přes město Brno až na sever řešené oblasti. Mírně teplá oblast MT 11 

přechází v severozápadním směru od Kuřimi přes vrchovinné oblasti k západnímu okraji řešeného území. MT 7 se 

vyskytuje v okolí Masarykova okruhu a při severozápadní hranici území. Vymezení klimatických oblastí je zobrazeno 

v následujícím obrázku č. C13: 
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Obr. C13 Klimatické oblasti řešeného území 

C.11. HMOTNÉ STATKY, KULTURNÍ DĚDICTVÍ, VČETNĚ DĚDICTVÍ ARCHITEKTONICKÉHO A 

ARCHEOLOGICKÉHO  

C.11.1. HMOTNÉ STATKY 

Za hmotné statky jsou považována zastavěná území obcí vymezená v jejich územních plánech. Ty v řešeném území 

představují cca 25% celkové rozlohy. V řešeném území jsou hmotné statky zastoupeny všemi typy zástavby: obytná, 

rekreační, občanská vybavenost, smíšená, průmyslová, zemědělská a stavby dopravní, energetické a 

vodohospodářské infrastruktury. Zvláštní pozornost zasluhují typické stavby, které z hlediska civilizačních hodnot 

vystihují různorodost Jihomoravského kraje, vytváří jeho charakteristické znaky a odlišují jej od krajů ostatních. 

V řešeném území jsou to: 

- Brněnské výstaviště – veletržní areál v Brně (BVV) 

- funkcionalistická architektura v Brně  

- AZ Tower v Brně, nejvyšší budova v ČR  

- letiště Brno 

- hlavní nádraží v Brně 

- Masarykův okruh, místo konání mezinárodních motoristických soutěží (např. Grand Prix) 

C.11.2. KULTURNÍ DĚDICTVÍ, VČETNĚ DĚDICTVÍ ARCHITEKTONICKÉHO A ARCHEOLOGICKÉHO 

Kulturní dědictví je v řešené oblasti soustředěno především ve městě Brně. Významná je např. vila Tugendhat 

v městské části Černá Pole, jež je nejen národní kulturní památkou, ale je také zařazena do Seznamu světového 

kulturního dědictví lidstva UNESCO. V řešeném území se nachází dalších 6 národních kulturních památek, jedna 
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městská památková rezervace, jedna městská památková zóna a jedna vesnická památková zóna. Všechny tyto 

památky se nacházejí na území města Brna. V jihovýchodní části řešeného území se nachází krajinná památková 

zóna Bojiště bitvy u Slavkova.  

Výčet kulturního a architektonického dědictví je souhrnně uvedeno v následující tabulce č. C14: 

Typ chráněného území Název Okres 
Světové kulturní dědictví Vila Tugendhat Brno – město 
Národní kulturní památka Čestné pohřebiště na Ústředním hřbitově v Brně Brno – město 
Národní kulturní památka Hotel Avion v Brně Brno – město 
Národní kulturní památka Hrad a pevnost Špilberk v Brně Brno – město 
Národní kulturní památka Kostel sv. Jakuba Většího v Brně Brno – město 
Národní kulturní památka Kounicovy vysokoškolské koleje s pomníkem Vítězství 

nad fašismem v Brně 
Brno – město 

Národní kulturní památka Petrov v Brně Brno – město 
Národní kulturní památka Vila Tugendhat Brno – město 
Městská památková rezervace Brno Brno – město 
Městská památková zóna Líšeň Brno – město 
Vesnická památková zóna Tuřany – Brněnské Ivanovice Brno – město 
Krajinná památková zóna Bojiště bitvy u Slavkova Vyškov 

Tab. C14 Seznam kulturního a architektonického dědictví 

V řešeném území se nenachází žádná archeologická naleziště. Nejblíže leží archeologická lokalita Staré zámky u 

Líšně za východní hranicí řešeného území. 
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