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F. Stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek 

pro jejich zachování nebo dosažení 

(345) ZÚR JMK pro potřeby určení cílových charakteristik krajiny na území JMK stanovují a vymezují 

jednotlivé typy krajin jako části území Jihomoravského kraje, jejichž charakter je výsledkem 

činností a vzájemného působení přírodních a lidských faktorů (ve smyslu evropské úmluvy 

o krajině). Cílové charakteristiky krajiny jsou cíle týkající se charakteristických rysů a hodnot 

krajiny, pro které ZÚR JMK stanovuje požadavky a úkoly zabezpečující ochranu a zachování 

význačných nebo charakteristických rysů krajiny, možný udržitelný rozvoj (zajišťující 

harmonizaci změn způsobených sociálními, hospodářskými a environmentálními procesy) 

a vytváření kvalit krajiny do budoucna. Stanovené cílové charakteristiky se opírají 

o identifikované krajinné, přírodní a kulturně historické hodnoty krajiny a reagují na zjištěné 

negativní nebo rušivé jevy v krajině. Stanovené cílové charakteristiky akceptují činnost 

člověka v území jako zásadní podmínku pro zachování kulturní krajiny. 

(346) Pro každý z vymezených krajinných typů jsou stanoveny územní podmínky pro zachování 

nebo dosažení cílových charakteristik dělící se na obecnější „požadavky na uspořádání 

a využit území“ a konkrétnější „úkoly pro územní plánování“, kterými jsou vyjádřena územně 

plánovací opatření podporující ochranu, správu a plánování krajiny ve smyslu Evropské 

úmluvy o krajině. 

(347) ZÚR JMK pro potřeby určení cílových charakteristik krajiny na území JMK stanovují 

38 krajinných typů: 

číslo / kód krajinného typu krajinný typ 

1 Bělokarpatský 

2 Velický 

3 Veselsko-strážnický 

4 Dyjsko-moravský 

5 Dubňanský 

6 Kyjovsko-bzenecký 

7 Velkobílovický 

8 Ždánicko-chřibský 

9 Čejkovicko-velkopavlovický 

10 Ždánicko-kloboucký 

11 Bučovický 

12 Lednicko-valtický 

13 Orlovický 

14 Mikulovský 

15 Šlapanicko-slavkovský 

16 Židlochovicko-hustopečský 

17 Dyjsko-svratecký 

18 Vyškovsko-rousínovský 

19 Dunajovický 

20 Račický 

21 Ořechovsko-vranovický 
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číslo / kód krajinného typu krajinný typ 

22 Brněnský 

23 Jedovnický 

24 Bílovicko-ostrovský 

25 Střelický 

26 Sloupsko-kořenecký 

27 Hořicko-soběšický 

28 Bobravský 

29 Boskovicko-blanenský 

30 Tišnovsko-ivančický 

31 Kunštátsko-nedvědický 

32 Domašovský 

33 Letovický 

34 Posvitavský 

35 Znojemsko-pohořelický 

36 Jevišovický 

37 Vranovsko-dyjský 

38 Uherčický 

(348) ZÚR JMK vymezují na území JMK 38 výše uvedených krajinných typů (v případech, kdy se 

vymezení netýká celého správního území obce, ale jen některých jeho katastrálních území, 

jsou tato katastrální území uvedena v závorce za názvem obce) včetně stanovení jejich 

cílových charakteristik. ZÚR JMK dále stanovují územní podmínky pro zachování nebo 

dosažení cílových charakteristik jednotlivých krajinných typů, kterými se rozumí požadavky na 

uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování. Vymezené krajinné typy jsou 

označeny identifikačním kódem (např.  1 ) a promítnuty do výkresu č. I.3. grafické části 

ZÚR JMK. 

1. krajinný typ Bělokarpatský 

(349) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  1  Bělokarpatský, který vymezují takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Hodonín Petrov, Sudoměřice 

Veselí nad Moravou 

Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, Javorník, Kněždub, Kuželov, Lipov, Malá Vrbka, 

Nová Lhota, Radějov, Strážnice, Suchov, Tasov, Tvarožná Lhota, Velká nad 

Veličkou 

 

Cílová charakteristika 

a) Pohledově otevřená krajina s dynamickým reliéfem s pestrým způsobem využití a významnými 
výhledy do okolních krajinných celků. 

b) Krajina s poměrně hustou sítí drobných vodních toků se zachovanými přírodě blízkými úseky. 

c) Krajina se zachovanou strukturou venkovských sídel, sídla se zachovanou urbanistickou strukturou 
a památkovými soubory. 

d) Krajina s vysokým zastoupením cenných lesních a lučních ekosystémů a květnatých luk. 
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e) Krajina s pestrou strukturou nelesní dřevinné vegetace ve formě skupin dřevin, výrazných solitérů 
a břehových doprovodů. 

(350) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Bělokarpatský se 

stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat zachování přírodních a krajinných hodnot území. 

b) Podporovat protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině. 

c) Podporovat opatření ke snížení vodní a větrné eroze v lokalitách s rozsáhlejšími a svažitějšími 
plochami orné půdy. 

d) Podporovat ochranu pohledových panoramat Bílých Karpat. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro měkké formy rekreace (turistika, cykloturistika, hipoturistika apod.), 
rekreační objekty umísťovat s ohledem na zachování přírodních a krajinných hodnot při respektování 
limitů ochrany přírody a krajiny (CHKO Bílé Karpaty). 

b) Vytvářet územní podmínky pro zachování struktury venkovských sídel, jejich charakteru 
a pohledového obrazu. 

c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu pohledových panoramat Bílých Karpat před umísťováním 
výškově a objemově výrazných staveb. 

2. krajinný typ Velický 

(351) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  2  Velický, který vymezují takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Veselí nad Moravou 

Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička, Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, 

Kuželov, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Tasov, Velká nad Veličkou, Veselí nad 

Moravou (Veselí-Předměstí) 

 

Cílová charakteristika 

a) Mírně zvlněná zemědělská krajina na úpatí Bílých Karpat s vinicemi v členitých partiích. 

b) Pohledově otevřená krajina umožňující dálkové pohledy na hřebeny Bílých Karpat a rovinatých krajin 
nivy Moravy. 

c) Neurbanizované partie údolí Veličky s pestrou strukturou využití území a přírodovědně cennými 
lokalitami. 

(352) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Velický se stanovují 

územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení ekologické 
stability a prostorové struktury krajiny. 

b) Podporovat protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině. 

c) Podporovat zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků a niv. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová 
i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty, nivní louky, atd.). 
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b) Vytvářet územní podmínky zejména pro revitalizační opatření na vodních tocích. 

c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu architektonické a kulturně historické dominanty – poutní 
kaple Sv. Antonína a ostatních sakrálních krajinných prvků. 

d) Vytvářet územní podmínky pro ochranu pohledových panoramat před umísťováním výškově 
a objemově výrazných staveb. 

3. krajinný typ Veselsko-strážnický 

(353) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  3  Veselsko-strážnický, který vymezují takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Hodonín Petrov, Sudoměřice 

Veselí nad Moravou 

Blatnice pod Svatým Antonínkem, Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Lipov, 

Radějov, Strážnice, Tasov, Tvarožná Lhota, Veselí nad Moravou, Vnorovy, 

Žeraviny 

 

Cílová charakteristika 

a) Pohledově otevřená mírně zvlněná zemědělská krajina; s převažujícími středně velkými bloky orné 
půdy a ve svažitějších polohách se zastoupením vinic. 

(354) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Veselsko-strážnický 

se stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat zachování zemědělských funkcí v území. 

b) Podporovat protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině. 

c) Podporovat v území prvky rozptýlené krajinné zeleně, posilující ekologickou stabilitu území. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj zemědělské výroby. 

b) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj ekologicky významných segmentů krajiny (meze, remízky, 
liniová i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.). 

c) Vytvářet územní podmínky pro zachování neurbanizovaných partií krajiny v okrajových partiích nivy 
Moravy a podél silnice I/55. 

d) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného rázu. 

4. krajinný typ Dyjsko-moravský 

(355) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  4  Dyjsko-moravský, který vymezují takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Břeclav 
Břeclav, Bulhary, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves, 

Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Zaječí 

Hodonín Hodonín, Lužice, Mikulčice, Petrov, Rohatec, Sudoměřice 

Kyjov Bzenec, Vracov 

Mikulov Milovice, Pavlov 

Veselí nad Moravou Moravský Písek, Strážnice, Veselí nad Moravou, Vnorovy 
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Cílová charakteristika 

a) Krajina s rozsáhlými komplexy lužních lesů a luk protkaná sítí meandrujících toků, slepých ramen 
a mokřadů. 

b) Komponovaná krajina Lednicko-valtického areálu. 

c) Otevřená zemědělská krajina se středně velkými bloky zemědělské půdy a vinicemi (Hodonín, 
Lanžhot). 

(356) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Dyjsko-moravský se 

stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat zachování ekosystému lužního lesa. 

b) Podporovat opatření k ochraně přirozeného vodního režimu území. 

c) Podporovat protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině. 

d) Podporovat zachování zemědělské výroby a lesního hospodářství. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro ochranu zemědělských půd v údolních nivách před zorněním. 

b) Vytvářet územní podmínky pro zajištění protipovodňové ochrany sídel při respektování přírodních, 
krajinných a kulturních hodnot území. 

c) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu při respektování přírodních, krajinných 
a kulturních hodnot území. 

d) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného rázu. 

e) Vytvářet územní podmínky pro ochranu Lednicko-valtického areálu (jako nejvýznamnějšího 
krajinářského díla České republiky, ojedinělého i ve světovém měřítku), jehož hodnota je dána 
zejména volnou krajinou, prostorovým rozvržením, měřítkem a architektonickou kvalitou staveb, 
a jejich vzájemnými vztahy v komponované krajině. Novodobé stavby technické infrastruktury 
vymezovat tak, aby nebyly tyto hodnoty narušeny a byly minimalizovány vlivy na LVA. 

5. krajinný typ Dubňanský 

(357) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  5  Dubňanský, který vymezují takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Hodonín Dolní Bojanovice, Dubňany, Hodonín, Lužice, Mutěnice, Ratíškovice, Rohatec 

Kyjov 
Bzenec, Hovorany, Milotice, Skoronice, Svatobořice-Mistřín, Šardice, 

Vacenovice, Vlkoš, Vracov 

Veselí nad Moravou Strážnice 

 

Cílová charakteristika 

a) Rozsáhlý lesní komplex borových lesů s výskytem vzácných psamofilních společenstev na vátých 
píscích. 

b) Rybniční krajina mutěnických rybníků. 

c) Zemědělská krajina s převažujícími středně velkými bloky kvalitní orné půdy obohacená drobnými 
krajinnými strukturami sadů a vinic. 

d) Rázovitá vinařská krajina se soubory vinařských sklepů. 
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(358) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Dubňanský se 

stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení ekologické 
stability a prostorové struktury krajiny. 

b) Podporovat rekultivaci a revitalizaci ploch po těžební činnosti. 

c) Podporovat protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině 

d) Podporovat zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků a niv. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová 
i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.). 

b) Vytvářet územní podmínky zejména pro revitalizační opatření na vodních tocích. 

c) Vytvářet územní podmínky pro znovuvyužití ploch brownfield a ploch určených k rekultivaci 
a revitalizaci. 

d) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného rázu. 

6. krajinný typ Kyjovsko-bzenecký 

(359) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  6  Kyjovsko-bzenecký, který vymezují takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Kyjov 

Bukovany, Bzenec, Čeložnice, Domanín, Hýsly, Ježov, Kelčany, Kostelec, Kyjov, 

Labuty, Milotice, Moravany, Skalka, Skoronice, Sobůlky, Svatobořice-Mistřín 

(Svatobořice), Syrovín, Těmice, Vlkoš, Vracov, Vřesovice, Žádovice, Žeravice 

Veselí nad Moravou Moravský Písek 

 

Cílová charakteristika 

a) Pohledově otevřená zemědělská krajina s mírně až výrazně zvlněným reliéf s vyšší dynamikou ve 
východní a severovýchodní části krajinného typu; s převažujícími středně velkými bloky kvalitní orné 
půdy a ve svažitějších polohách s významným zastoupením vinic a sítí drobných vodní toků. 

b) Krajina s nižším zastoupením lesních smíšených a jehličnatých porostů. 

c) Krajina s četnými plochami nelesní zeleně ve formě remízů, skupin dřevin, alejí, břehových porostů 
a stop členění historické plužiny. 

(360) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Kyjovsko-bzenecký 

se stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat zachování zemědělských funkcí v území. 

b) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení ekologické 
stability a prostorové struktury krajiny. 

c) Podporovat protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině. 

d) Podporovat zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků a niv. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj zemědělské výroby. 
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b) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová 
i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty, nivní louky, atd.). 

c) Vytvářet územní podmínky zejména pro revitalizační opatření na vodních tocích. 

7. krajinný typ Velkobílovický 

(361) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  7  Velkobílovický, který vymezují takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Břeclav 

Břeclav (Břeclav), Hrušky, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice (Lednice), 

Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, 

Týnec, Velké Bílovice, Zaječí 

Hodonín 
Dolní Bojanovice, Hodonín, Josefov, Lužice, Mikulčice, Prušánky, Starý 

Poddvorov 

Hustopeče 
Bořetice, Hustopeče, Popice, Pouzdřany, Starovičky, Strachotín, Šakvice, 

Velké Pavlovice 

 

Cílová charakteristika 

a) Pohledově otevřená mírně zvlněná zemědělská krajina se středně velkými bloky zemědělské půdy. 

b) Rázovitá krajina vinic a vinařských obcí. 

c) Krajinná dominanta Přítlucké hory s vinohrady na jejích svazích umožňující daleké výhledy na 
panorama Pálavy s hladinou Novomlýnské nádrže a architektonickou dominantou kostela sv. Jana 
Křtitele v Zaječí. 

(362) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Velkobílovický se 

stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat zachování zemědělských funkcí v území. 

b) Podporovat zachování vinařství a rázovitost vinařských obcí. 

c) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení ekologické 
stability a prostorové struktury krajiny. 

d) Podporovat protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině. 

e) Podporovat kompaktní rozvoj venkovských sídel. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová 
i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.). 

b) Vytvářet územní podmínky pro zlepšení prostupnosti krajiny. 

c) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích. 

d) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného rázu. 

8. krajinný typ Ždánicko-chřibský 

(363) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  8  Ždánicko-chřibský, který vymezují takto: 
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Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Bučovice 
Bučovice (Kloboučky, Vícemilice), Mouřínov, Nemotice, Nesovice, Nevojice, 

Rašovice, Snovídky 

Hustopeče Velké Hostěrádky 

Kyjov 
Archlebov, Čeložnice, Dambořice, Hýsly, Kyjov (Bohuslavice u Kyjova), Lovči-

ce, Moravany, Mouchnice, Nechvalín, Uhřice, Vřesovice, Žarošice, Ždánice 

Slavkov u Brna Bošovice, Heršpice, Kobeřice u Brna, Lovčičky, Milešovce, Nížkovice 

 

Cílová charakteristika 

a) Výrazný lesnatý hřeben Ždánického lesa členěný údolími drobných vodních toků s krajinářsky 
a přírodovědně cennými lesními porosty. 

b) Údolí Kyjovky s loukami a prvky rozptýlené krajinné zeleně. 

(364) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Ždánicko-chřibský se 

stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat zachování stávajícího charakteru lesnaté nefragmentované krajiny. 

b) Podporovat rozvoj měkkých forem rekreace (turistika, cykloturistika, hipoturistika apod.). 

c) Podporovat protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině. 

d) Podporovat zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na toku a v nivě Kyjovky. 

b) Vytvářet územní podmínky pro zachování celistvosti lesních porostů. 

c) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného rázu. 

9. krajinný typ Čejkovicko-velkopavlovický 

(365) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  9  Čejkovicko-velkopavlovický, který vymezují 

takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Břeclav Moravský Žižkov, Rakvice, Velké Bílovice 

Hustopeče 

Boleradice, Bořetice, Brumovice, Horní Bojanovice, Hustopeče, Kobylí, 

Krumvíř, Kurdějov, Morkůvky, Němčičky, Starovice, Starovičky, Velké 

Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice 

Kyjov Hovorany 

Hodonín 
Čejč, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Josefov, Karlín, Mutěnice, Nový Poddvorov, 

Prušánky, Starý Poddvorov, Terezín 

 

Cílová charakteristika 

a) Krajina s mírně až výrazně zvlněným reliéfem, v jejíž struktuře převažují středně velké bloky 
zemědělské půdy a vinice, s nižším zastoupením menších až středně velkých lesních porostů. 
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b) Rázovitá vinařská krajina s tradičními vinařskými obcemi. 

c) Přehledná krajina s panoramatickými výhledy z vyvýšených poloh. 

d) Krajina s pestrou strukturou využití území v bezprostředním zázemí většiny sídel. 

e) Historická sídla s dochovanou historickou půdorysnou strukturou, objekty lidové architektury 
a vinnými sklepy. 

(366) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Čejkovicko-velko-

pavlovický se stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových 

charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat zachování stávajícího zemědělského charakteru území. 

b) Podporovat zachování rázovitost vinařské oblasti. 

c) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení ekologické 
stability a prostorové struktury krajiny. 

d) Podporovat rozvoj měkkých forem rekreace. 

e) Podporovat protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině. 

f) Podporovat zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová 
i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy. 

b) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách. 

c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu pohledových panoramat před umísťováním výškově 
a objemově výrazných staveb. 

10. krajinný typ Ždánicko-kloboucký 

(367) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  10  Ždánicko-kloboucký, který vymezují takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Bučovice Mouřínov 

Hodonín Terezín, Karlín 

Hustopeče 

Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, 

Hustopeče, Kašnice, Klobouky u Brna, Kobylí, Krumvíř, Křepice, Kurdějov, 

Morkůvky, Němčičky, Nikolčice, Šitbořice, Velké Hostěrádky, Velké Němčice 

Kyjov 

Archlebov, Bukovany, Čeložnice, Dambořice, Dražůvky, Hovorany, Kyjov 

(Bohuslavice u Kyjova, Boršov u Kyjova), Lovčice, Násedlovice, Nechvalín, 

Nenkovice, Ostrovánky, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Svatobořice-Mistřín, 

Šardice, Uhřice, Věteřov, Žarošice, Ždánice, Želetice 

Slavkov u Brna Bošovice, Kobeřice u Brna, Lovčičky, Milešovce, Otnice 

Židlochovice Těšany 

 

Cílová charakteristika 

a) Pohledově otevřená zemědělská krajina s výrazně zvlněným reliéfem, v krajinné struktuře převažují 
středně velké bloky orné půdy a vinice, místně s výskytem ovocných sadů. 

b) Krajina s nepravidelně rozptýlenými ekologicky a krajinářsky významnými lesními celky. 
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c) Krajina s pestrou strukturou využití území v členitějších partiích území. 

d) Krajina s lokálně terasovanými příkrými svahy využívanými vinice a zemědělství. 

(368) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Ždánicko-kloboucký 

se stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení ekologické 
stability a prostorové struktury krajiny. 

b) Podporovat zachování a rozvoj lesních celků s přírodě blízkou dřevinou skladbou. 

c) Podporovat rozvoj pestré struktury využití území. 

d) Podporovat protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině. 

e) Podporovat zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků. 

f) Podporovat zachování rázovitost vinařské oblasti. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení ekologické 
stability a prostorové struktury krajiny. 

b) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách. 

c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu pohledových panoramat před umísťováním výškově 
a objemově výrazných staveb. 

d) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného rázu. 

11. krajinný typ Bučovický 

(369) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  11  Bučovický, který vymezují takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Bučovice 

Bohaté Málkovice, Brankovice, Bučovice, Dobročkovice, Dražovice, Chvalkovi-

ce, Kojátky, Kožušice, Křižanovice, Letonice, Malínky, Milonice, Mouřínov, 

Nemochovice, Nemotice, Nesovice, Nevojice, Rašovice, Snovídky, Uhřice 

Kyjov Mouchnice, Ždánice 

Slavkov u Brna 

Bošovice, Heršpice, Hodějice, Holubice, Hrušky, Kobeřice u Brna, Křenovice, 

Lovčičky, Milešovce, Němčany, Nížkovice, Otnice, Slavkov u Brna, Šaratice, 

Vážany nad Litavou, Velešovice 

Vyškov 

Bohdalice-Pavlovice, Dětkovice, Hlubočany, Hoštice-Heroltice, Hvězdlice, 

Ivanovice na Hané (Ivanovice na Hané), Komořany, Kozlany, Kučerov, 

Lysovice, Medlovice, Moravské Málkovice, Orlovice, Podbřežice, Prusy-Boš-

kůvky, Rostěnice-Zvonovice, Rousínov (Čechyně, Kroužek, Rousínov 

u Vyškova), Rybníček, Švábenice, Topolany, Vážany, Vyškov (Vyškov) 

Židlochovice Těšany 

 

Cílová charakteristika 

a) Výrazně členitá zemědělská krajina se středně velkými bloky orné půdy a menšími ekologicky cennými 
lesními celky. 

b) Krajina s četnými výhledy do severně položené ploché krajiny v údolí Hané a Drahanské vrchoviny. 

c) Krajina s dochovanými rozptýlenými stepními ekosystémy. 
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d) Krajina s pestrou strukturou využití území v bezprostředním zázemí sídel v členitějších partiích. 

(370) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Bučovický se 

stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat zachování stávajícího zemědělského charakteru území. 

b) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení ekologické 
stability a prostorové struktury krajiny. 

c) Podporovat zachování a rozvoj lesních celků s přírodě blízkou dřevinou skladbou. 

d) Podporovat protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině. 

e) Podporovat zachování a rozvoj pestré struktury využití území v zázemí sídel v členitějších partiích. 

f) Podporovat ochranu stepních ekosystémů. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová 
i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy, posílení 
ekologické stability území a omezení účinků větrné a vodní eroze 

b) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách. 

c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu pohledových panoramat a pohledově exponovaných lokalit 
před umísťováním výškově a objemově výrazných staveb. 

d) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného rázu. 

12. krajinný typ Lednicko-valtický 

(371) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  12  Lednicko-valtický, který vymezují takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Břeclav Břeclav (Charvátská Nová Ves, Poštorná), Bulhary, Hlohovec, Lednice, Valtice 

Mikulov Mikulov, Sedlec 

 

Cílová charakteristika 

a) Plochá až mírně zvlněná zemědělská krajina se středně velkými bloky orné půdy a plochami vinic. 

b) Komponovaná krajina Lednicko-valtického areálu s dominantami zámků Lednice a Valtice a množstvím 
drobných staveb a výraznou soustavou velkých rybníků na Včelínku. 

c) Krajina s významným lesním komplexem Bobřího lesa. 

(372) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Lednicko-valtický se 

stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat zachování stávajícího zemědělského charakteru území. 

b) Podporovat protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině. 

c) Podporovat a rozvíjet rekreační funkce území. 

d) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení ekologické 
stability a prostorové struktury krajiny. 
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Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová 
i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy, posílení 
ekologické stability území a omezení účinků větrné a vodní eroze. 

b) Vytvářet územní podmínky pro ochranu kulturních dominant, pohledových panoramat a pohledových 
os komponované krajiny Lednicko-valtického areálu. 

c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu Lednicko-valtického areálu (jako nejvýznamnějšího 
krajinářského díla České republiky, ojedinělého i ve světovém měřítku), jehož hodnota je dána 
zejména volnou krajinou, prostorovým rozvržením, měřítkem a architektonickou kvalitou staveb, 
a jejich vzájemnými vztahy v komponované krajině. Novodobé stavby technické infrastruktury 
vymezovat tak, aby nebyly tyto hodnoty narušeny a byly minimalizovány vlivy na LVA. 

d) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného rázu. 

13. krajinný typ Orlovický 

(373) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  13  Orlovický, který vymezují takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Bučovice Brankovice, Chvalkovice, Kožušice, Malínky, Nemochovice 

Vyškov 
Bohdalice-Pavlovice, Dětkovice, Hvězdlice, Kozlany, Moravské Málkovice, 

Orlovice, Prusy-Boškůvky, Švábenice, Vážany 

 

Cílová charakteristika 

a) Lesní krajina výrazně zvlněného až členitého reliéfu s nižším zastoupením orné půdy členěné do 
menších až středně velkých půdních bloků. 

(374) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Orlovický se 

stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat měkké formy rekreace a cestovního ruchu (turistika, cykloturistika, hipoturistika apod.) 

b) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení ekologické 
stability a prostorové struktury krajiny. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová 
i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy a omezení 
účinků větrné a vodní eroze 

14. krajinný typ Mikulovský 

(375) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  14  Mikulovský, který vymezují takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Břeclav Bulhary, Hlohovec, Lednice, Přítluky (Nové Mlýny) 

Hustopeče Strachotín 

Mikulov 
Bavory, Dolní Věstonice, Horní Věstonice, Klentnice, Mikulov, Milovice, 

Pavlov, Perná, Sedlec 
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Cílová charakteristika 

a) Krajina výrazně členitého reliéfu s bohatou krajinnou strukturou utvářenou lesními celky různé 
velikosti, vinicemi, stepními ekosystémy a unikátními geomorfologickými tvary vázanými na 
vápencové horniny (bradla, skalní výchozy, jeskyně). 

b) Pohledově významný hřbet Pálavských vrchů s dominantami Děvína, Obory, Stolové hory s plochami 
vinic ve svazích. 

c) Krajina s cennými kulturně historickými památkami (zámek Mikulov, Svatý Kopeček, hradní zříceniny) 
a unikátním panoramatem historického města Mikulov MPR Mikulov. 

(376) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Mikulovský se 

stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině. 

b) Podporovat rekreační využití území při současném respektování limitů vyplývajících ze zájmů ochrany 
přírody a krajiny. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky rozvoj měkkých forem rekreace (turistika, cykloturistika, hipoturistika) při 
respektování zájmů ochrany přírody a krajiny. 

b) Vytváření územních podmínek pro ochranu pohledových panoramat a pohledových os na hřbet 
Pálavských vrchů a cenné kulturní a historické krajinné dominanty komponované krajiny 
Mikulovsko-Falkensteinsko. 

c) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj sídel a zajištění ochrany jejich siluet v pohledově exponovaných 
územích. 

d) Vytvářet územní podmínky pro ochranu Lednicko-valtického areálu (jako nejvýznamnějšího 
krajinářského díla České republiky, ojedinělého i ve světovém měřítku), jehož hodnota je dána 
zejména volnou krajinou, prostorovým rozvržením, měřítkem a architektonickou kvalitou staveb, 
a jejich vzájemnými vztahy v komponované krajině. Novodobé stavby technické infrastruktury 
vymezovat tak, aby nebyly tyto hodnoty narušeny a byly minimalizovány vlivy na LVA. 

15. krajinný typ Šlapanicko-slavkovský 

(377) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  15  Šlapanicko-slavkovský, který vymezují 

takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Brno Brno (Dvorska, Chrlice, Líšeň, Slatina, Tuřany) 

Bučovice Bučovice (Marefy), Křižanovice, Rašovice 

Hustopeče Křepice, Nikolčice, Šitbořice, Velké Němčice 

Slavkov u Brna 
Hodějice, Holubice, Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Křenovice, Němčany, Otnice, 

Slavkov u Brna, Šaratice, Vážany nad Litavou, Velešovice, Zbýšov 

Šlapanice 

Blažovice, Jiříkovice, Kobylnice, Kovalovice, Mokrá-Horákov (Horákov), Podolí, 

Ponětovice, Pozořice, Prace, Rebešovice, Sivice, Sokolnice, Šlapanice, Telnice, 

Tvarožná, Újezd u Brna, Velatice 

Židlochovice 
Blučina, Měnín, Moutnice, Nesvačila, Nosislav, Opatovice, Otmarov, Rajhrad, 

Rajhradice, Těšany, Žatčany 

 



Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 

188 

Cílová charakteristika 

a) Krajina plochého až mírně vlněného reliéfu s dominantním zastoupením středně velkých bloků orné 
půdy v ukloněných polohách s pestřejší strukturou využití. 

b) Krajina s malým podílem lesních porostů. 

c) Pohledově otevřená krajina s výraznou krajinou dominantou Prackého kopce s Mohylou míru 
a významnou stavební dominantou kostela Zvěstování Panny Marie v Tuřanech. 

d) Krajina historicky významné události (Areál bitvy u Slavkova). 

(378) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Šlapanicko-slavkov-

ský se stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat zachování stávajícího zemědělského charakteru území. 

b) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení ekologické 
stability a prostorové struktury krajiny, včetně zachování dominant Mohyly míru a kostela Zvěstování 
Panny Marie v Tuřanech. 

c) Podporovat protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině. 

d) Podporovat zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová 
i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy, posílení 
ekologické stability území a omezení účinků větrné a vodní eroze. 

b) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách. 

c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu volné krajiny a její rázovitosti. 

d) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného rázu. 

16. krajinný typ Židlochovicko-hustopečský 

(379) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  16  Židlochovicko-hustopečský, který vymezují 

takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Hustopeče 
Hustopeče, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Uherčice, Velké 

Němčice 

Pohořelice Vranovice 

Židlochovice Blučina, Nosislav, Židlochovice 

 

Cílová charakteristika 

a) Pohledově otevřená zemědělská krajina s mírně až výrazně zvlněným reliéfem s převažujícím 
zastoupením zemědělské půdy uspořádané do středně velkých bloků, rozsáhlými vinicemi a ovocnými 
sady. 

b) Krajina s výraznými dominantami vrchů a hřbetů (hřbet Žebráků a Uherčických hor), ve svazích 
s pestrou strukturou využití (vinice, sady, maloplošná obhospodařované pozemky, stepní lada, menší 
lesní porosty). 

(380) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Židlochovicko-husto-

pečský se stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, 

takto: 
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Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení ekologické 
stability a prostorové struktury krajiny. 

b) Podporovat zachování stávajícího zemědělského charakteru území. 

c) Podporovat protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině. 

d) Podporovat zachování rázovitost vinařské oblasti. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová 
i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy. 

b) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách. 

c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu pohledových panoramat a pohledově exponovaných lokalit 
před umísťováním výškově, plošně a objemově výrazných staveb. 

d) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného rázu. 

17. krajinný typ Dyjsko-svratecký 

(381) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  17  Dyjsko-svratecký, který vymezují takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Brno Brno (Chrlice) 

Břeclav Přítluky (Nové Mlýny) 

Hustopeče Pouzdřany, Strachotín, Šakvice, Uherčice, Velké Němčice 

Ivančice Dolní Kounice, Kupařovice, Němčičky, Pravlov 

Mikulov 
Brod nad Dyjí, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Drnholec, Horní Věstonice, 

Jevišovka, Milovice, Novosedly, Nový Přerov, Pavlov 

Pohořelice 
Cvrčovice, Ivaň, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky, Pohořelice, Přibice, 

Vlasatice, Vranovice 

Šlapanice Modřice, Rebešovice 

Znojmo 

Božice (Božice), Dyjákovice, Hevlín, Hodonice, Hrabětice, Hrádek, Hrušovany 

nad Jevišovkou, Jaroslavice, Krhovice, Křídlůvky, Pravice, Slup, Strachotice, 

Šanov, Tasovice, Valtrovice 

Židlochovice 

Blučina, Holasice, Hrušovany u Brna, Medlov, Měnín, Nosislav, Opatovice, 

Popovice, Přísnotice, Rajhrad, Rajhradice, Unkovice, Vojkovice, Žabčice, 

Židlochovice 

 

Cílová charakteristika 

a) Rovinatá zemědělská krajina, ve struktuře převládají středně velké bloky orné půdy, menší lesní 
porosty lužních lesů a menší rybniční soustavy. 

b) Krajina údolních niv Dyje a dolních toků Svratky, Jihlavy a Jevišovka s dochovanými fragmenty 
přirozených říčních systémů. 

c) Krajina s kontrastem horizontály vodních ploch novomlýnských nádrží s hřebeny Pálavy. 

d) Krajina s významnou architektonickou dominantou rajhradského kláštera. 

(382) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Dyjsko-svratecký se 

stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 
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Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat opatření k zajištění protipovodňové ochrany. 

b) Podporovat zachování stávajícího zemědělského charakteru území. 

c) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení ekologické 
stability a prostorové struktury krajiny. 

d) Podporovat zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků. 

e) Podporovat protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině. 

f) Podporovat rozvoj měkkých forem rekreace (turistika, cykloturistika, hipoturistika apod.) při zachování 
prostupnosti prvků územního systému ekologické stability. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění protipovodňové ochrany území. 

b) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová 
i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy. 

c) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách. 

d) Vytvářet územní podmínky pro usměrnění intenzity výstavby objektů individuální rekreace ve vazbě 
na přehradní nádrže a s ohledem na zajištění funkcí nadregionálního biokoridoru K161. 

e) Vytvářet územní podmínky pro ochranu Lednicko-valtického areálu (jako nejvýznamnějšího 
krajinářského díla České republiky, ojedinělého i ve světovém měřítku), jehož hodnota je dána 
zejména volnou krajinou, prostorovým rozvržením, měřítkem a architektonickou kvalitou staveb, 
a jejich vzájemnými vztahy v komponované krajině. Novodobé stavby technické infrastruktury 
vymezovat tak, aby nebyly tyto hodnoty narušeny a byly minimalizovány vlivy na LVA. 

18. krajinný typ Vyškovsko-rousínovský 

(383) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  18  Vyškovsko-rousínovský, který vymezují 

takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Bučovice Dražovice 

Slavkov u Brna Holubice, Velešovice 

Šlapanice Kovalovice, Pozořice, Viničné Šumice 

Vyškov 

Drnovice, Drysice, Habrovany, Hlubočiny, Hoštice-Heroltice, Ivanovice 

na Hané, Komořany, Křižanovice u Vyškova, Luleč, Lysovice, Medlovice, 

Nemojany, Olšany, Podbřežice, Pustiměř, Radslavice (Radslavice u Vyškova), 

Rostěnice-Zvonovice, Rousínov (Čechyně, Královopolské Vážany, Rousínov 

u Vyškova, Vítovice), Topolany, Tučapy, Vyškov (Dědice u Vyškova, Opatovice 

u Vyškova, Vyškov) 

Vojenský újezd Březina (Kotáry) 

 

Cílová charakteristika 

a) Zemědělská krajina s plochým až mírně zvlněným reliéfem s dominantním zastoupením středně 
velkých bloků orné půdy s malým podílem lesních porostů. 

b) Pohledově otevřená krajina s částečně dochovanými panoramaty historických měst Vyškov 
a Rousínov. 

(384) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Vyškovsko-rousínov-

ský se stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 
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Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat zachování stávajícího zemědělského charakteru území. 

b) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení ekologické 
stability a prostorové struktury krajiny. 

c) Podporovat zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová 
i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy. 

b) Vytvářet územní podmínky pro zajištění prostupnosti krajiny. 

c) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách. 

d) Vytvářet územní podmínky pro ochranu volné krajiny před umísťováním výškově, plošně a objemově 
výrazných staveb. 

e) Vytvářet územní podmínky pro ochranu panoramat historických měst Vyškova a Rousínova. 

19. krajinný typ Dunajovický 

(385) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  19  Dunajovický, který vymezují takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Mikulov 
Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, 

Drnholec, Horní Věstonice, Mikulov, Novosedly, Nový Přerov, Perná 

Pohořelice Pasohlávky (Mušov) 

 

Cílová charakteristika 

a) Pohledově otevřená zemědělská krajina s mírně až výrazně zvlněným reliéfem, ve struktuře dominují 
středně velké bloky orné půdy a rozsáhlé plochy vinic ve svahových polohách, menší stepní 
ekosystémy ve vrcholových partiích, nízké zastoupení lesních porostů. 

b) Krajina pohledově výrazného hřbetu (Malá Slunečná, Velká Slunečná, Liščí kopec, Ořechovská hora) 
s plochami vinic na jeho svazích s místy terasovitým uspořádáním. 

(386) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Dunajovický se 

stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat zachování stávajícího zemědělského charakteru území. 

b) Podporovat zachování rázovitosti vinařské oblasti. 

c) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení ekologické 
stability a prostorové struktury krajiny. 

d) Podporovat protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině. 

e) Podporovat zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová 
i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy. 

b) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách. 
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20. krajinný typ Račický 

(387) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  20  Račický, který vymezují takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Blansko 
Bukovina, Bukovina, Habrůvka, Jedovnice, Kotvrdovice, Křtiny, Kulířov, 

Rudice, Senetářov 

Brno Brno (Líšeň, Židenice) 

Šlapanice 
Březina, Hostěnice, Kanice, Mokrá-Horákov, Ochoz u Brna, Podolí, Pozořice, 

Sivice, Tvarožná, Velatice, Viničné Šumice 

Vyškov 

Drnovice, Drysice, Habrovany, Ježkovice, Krásensko, Luleč, Nemojany, Nové 

Sady, Olšany, Podivice, Podomí, Pustiměř, Račice-Pístovice, Radslavice, 

Rousínov (Královopolské Vážany, Vítovice), Ruprechtov, Studnice, Vyškov 

(Dědice u Vyškova, Lhota, Opatovice u Vyškova, Rychtářov), Zelená Hora 

Vojenský újezd Březina (Doubrava u Březiny, Kotáry, Osina, Pulkava, Stříbrná 

u Březiny, Žbánov) 

 

Cílová charakteristika 

a) Rozsáhlý ekologicky cenný lesní komplex členité Drahanské vrchoviny s výraznými údolními zářezy. 

b) Menší až středně velké bloky zemědělské půdy v zázemí venkovských sídel tvořící enklávy uvnitř 
lesního komplexu. 

c) Lokálně významné architektonické a kulturně historické dominanty (areál poutního kostela ve 
Křtinách, zámek v Račicích. 

(388) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Račický se stanovují 

územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat zachování stávajícího lesozemědělského charakteru území. 

b) Podporovat rozvoj měkkých forem rekreace (turistika, cykloturistika, hipoturistika). 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky k ochraně volné krajiny před narušením jejího obrazu a charakteru 
v důsledku výstavby výškově a plošně výrazných staveb. 

b) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného rázu. 

21. krajinný typ Ořechovsko-vranovický 

(389) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  21  Ořechovsko-vranovický, který vymezují 

takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Ivančice Dolní Kounice, Mělčany, Němčičky, Pravlov 

Pohořelice Ivaň, Pohořelice (Pohořelice nad Jihlavou, Smolín), Přibice, Vranovice 

Šlapanice Hajany, Modřice, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Želešice 

Židlochovice 
Bratčice, Holasice, Hrušovany u Brna, Ledce, Medlov, Popovice, Přísnotice, 

Rajhrad, Sobotovice, Syrovice, Unkovice, Vojkovice, Žabčice 
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Cílová charakteristika 

a) Zemědělská krajina s plochým až mírně zvlněným reliéfem s dominantním zastoupením středně 
velkých bloků orné půdy s malým podílem lesních porostů. 

(390) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Ořechovsko-vrano-

vický se stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, 

takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat zachování stávajícího zemědělského charakteru území. 

b) Podporovat protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině. 

c) Podporovat opatření k revitalizaci ploch po těžbě štěrkopísků. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová 
i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy. 

b) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách. 

c) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na plochách po těžbě štěrkopísků. 

d) Vytvářet územní podmínky pro zvýšení prostupnosti krajiny. 

e) Vytvářet územní podmínky pro ochranu volné krajiny před suburbanizačními tlaky. 

f) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného rázu. 

22. krajinný typ Brněnský 

(391) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  22  Brněnský, který vymezují takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Brno 

Brno (Bohunice, Bosonohy, Brněnské Ivanovice, Bystrc, Černá Pole, Černovice, 

Dolní Heršpice, Dvorska, Holásky, Horní Heršpice, Husovice, Chrlice, Ivanovice, 

Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komárov, Komín, Královo Pole, Lesná, Líšeň, 

Maloměřice, Medlánky, Město Brno, Mokrá Hora, Nový Lískovec, Obřany, 

Pisárky, Ponava, Přízřenice, Řečkovice, Sadová, Slatina, Staré Brno, Starý 

Lískovec, Stránice, Štýřice, Trnitá, Tuřany, Veveří, Zábrdovice, Žabovřesky, 

Žebětín, Židenice) 

Kuřim Česká, Jinačovice, Rozdrojovice 

Šlapanice Kanice, Modřice, Moravany, Ostopovice, Podolí, Šlapanice, Želešice 

Židlochovice Popovice 

 

Cílová charakteristika 

a) Urbanizovaná krajina  plochého až výrazně členitého reliéfu s přírodním rámcem lesních komplexů 
a zalesněných horizontů. 

b) Krajinotvorná funkce řeky Svratky a na ni vázané přírodě blízké segmenty krajiny. 

c) Urbanizovaná krajina s panoramatem historického jádra Brna s jeho historickými stavebními 
dominantami. 

d) V jihovýchodní části pohledově otevřená krajina s významnou stavební dominantou kostela 
Zvěstování Panny Marie v Tuřanech. 
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(392) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Brněnský se 

stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat opatření zachování prioritních funkcí městského a příměstského prostoru města Brna 
a jeho okolí, zejména funkce obytné a rekreační. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro zachování prioritních funkcí městského a příměstského prostoru města 
Brna a jeho okolí, zejména funkce obytné a rekreační. 

b) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného rázu. 

c) Vytvářet územní podmínky pro zachování historických stavebních dominant. 

23. krajinný typ Jedovnický 

(393) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  23  Jedovnický, který vymezují takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Blansko 
Blansko (Lažánky u Blanska), Jedovnice, Kotvrdovice, Krasová, Křtiny, Kulířov, 

Lipovec, Rudice, Senetářov, Vilémovice 

Vyškov 
Ježkovice, Krásensko, Podomí, Ruprechtov 

Vojenský újezd Březina (Doubrava u Březiny) 

 

Cílová charakteristika 

a) Pohledově otevřená vyvýšená zemědělská krajina se zvlněným reliéfem; středně velké bloky orné 
půdy lokálně doplněné bloky travních porostů, zastoupení lesních porostů spíše nízké, pestrá 
struktura využití území ve svahových polohách. 

b) Rekreační krajina ve vazbě na rybník Olšovec. 

(394) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Jedovnický se 

stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat zachování stávajícího zemědělského charakteru území. 

b) Podporovat rozvoj měkkých forem rekreace (turistika, cykloturistika, hipoturistika). 

c) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení ekologické 
stability a prostorové struktury krajiny. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová 
i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy. 

b) Vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění rekreačních funkcí území. 

c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu lokálních přírodních a kulturních dominant a zajímavostí 
(Rudické propadání, větrný mlýn v Rudici, kostely). 

d) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného rázu. 

24. krajinný typ Bílovicko-ostrovský 

(395) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  24  Bílovicko-ostrovský, který vymezují takto: 
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Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Blansko 

Adamov, Blansko (Blansko, Klepačov, Lažánky u Blanska, Těchov, Olešná 

u Blanska), Habrůvka, Holštejn, Kotvrdovice, Krasová, Křtiny, Lipovec, 

Olomučany, Ostrov u Macochy, Rudice, Šebrov-Kateřina (Svatá Kateřina), 

Šošůvka, Vavřinec (Suchdol v Moravském krasu, Vavřinec na Moravě), 

Vilémovice 

Brno Brno (Líšeň, Maloměřice, Obřany, Soběšice, Útěchov u Brna) 

Šlapanice 
Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Březina (Březina u Křtin), Kanice, 

Mokrá-Horákov, Ochoz u Brna, Řícmanice, Vranov 

 

Cílová charakteristika 

a) Lesnatá krajina krasového členitého reliéfu s výraznými údolními zářezy (žleby) a geomorfologickými 
tvary krasových území. 

b) Pohledově uzavřené části krajiny ve dnech zaříznutých údolí. 

c) Enklávy sídel a zemědělsky obhospodařovaných ploch v prostorovém rámci rozsáhlých lesních 
porostů. 

(396) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Bílovicko-ostrovský 

se stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat opatření pro zachování stávajícího lesnatého charakteru území. 

b) Podporovat opatření pro začleňování rekreačních aktivit do krajiny (cyklostezky, turistické stezky). 

c) Podporovat opatření k ochraně volné krajiny. 

d) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení ekologické 
stability a prostorové struktury krajiny. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro ochranu charakteru lesnaté krajiny v zázemí krajského města. 

b) Vytvářet územní podmínky pro ochranu přírodních a krajinných hodnot. 

c) Vytvářet územní podmínky pro začleňování rekreačních aktivit do krajiny (cyklostezky, turistické 
stezky) a jejich zkvalitňování. 

d) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová 
i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy. 

e) Vytvářet územní podmínky pro budování nástupních míst pro rekreační a turistické funkce území. 

f) Vytvářet územní podmínky pro ochranu území před neúměrnou zástavbou objekty individuální 
rekreace. 

25. krajinný typ Střelický 

(397) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  25  Střelický, který vymezují takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Brno 
Brno (Bohunice, Bosonohy, Bystrc, Jundrov, Kohoutovice, Komín, Pisárky, 

Přízřenice, Starý Lískovec, Žebětín) 
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SO ORP obec 

Šlapanice 
Hajany, Modřice, Moravany, Nebovidy, Ořechov, Ostopovice, Popůvky, 

Radostice, Střelice, Troubsko, Želešice 

 

Cílová charakteristika 

a) Pohledově otevřená krajina se zvlněným reliéfem a pestrou strukturou využití území; zastoupeny jsou 
středně velké bloky orné půdy, plochy travních porostů a plochy lesních porostů. 

b) Krajina s lokálně významným podílem krajinné zeleně. 

(398) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Střelický se stanovují 

územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat opatření pro zachování pestré struktury využití území. 

b) Podporovat opatření pro vytváření podmínek pro měkké formy rekreace (turistika, cykloturistika, 
hipoturistika apod.). 

c) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení ekologické 
stability a prostorové struktury krajiny. 

d) Podporovat zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová 
i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy. 

b) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách. 

c) Vytvářet územní podmínky pro měkké formy rekreace (turistika, cykloturistika, hipoturistika apod.). 

d) Vytváření územních podmínek pro zajištění prostupnosti krajiny. 

e) Vytváření územních podmínek pro zlepšení rekreační kvality prostřední v územích s vysokým 
soustředěním chatových a zahrádkových lokalit. 

f) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného rázu. 

26. krajinný typ Sloupsko-kořenecký 

(399) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  26  Sloupsko-kořenecký, který vymezují takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Blansko 

Blansko (Blansko, Horní Lhota u Blanska, Těchov), Doubravice nad Svitavou 

(Doubravice nad Svitavou), Holštejn, Kotvrdovice, Krasová, Kuničky, Lipovec, 

Ostrov u Macochy, Petrovice, Rájec-Jestřebí (Holešín, Karolín, Rájec nad 

Svitavou), Ráječko, Senetářov, Sloup, Šošůvka, Vavřinec, Vysočany, Žďár 

Boskovice 

Benešov, Boskovice (Boskovice, Hrádkov, Vratíkov), Cetkovice, Knínice 

u Boskovic, Kořenec, Lhota Rapotina, Ludíkov, Němčice, Okrouhlá, Sudice, 

Suchý, Světlá, Šebetov, Uhřice, Újezd u Boskovic, Úsobrno, Valchov, Vážany, 

Velenov, Žďárná 

 

Cílová charakteristika 

a) Dynamická lesní až leso-zemědělská krajina s četnými údolními zářezy, středně velké až velké lesní 
porosty, středně velké až malé bloky orné půdy, malé bloky travních porostů. 
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b) Harmonická krajina enklávy sídel s okolní a zemědělsky obhospodařovanou krajinou v prostorovém 
rámci lesních porostů. 

(400) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Sloupsko-kořenecký 

se stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat opatření k zachování krajiny s pestrou strukturou využití území. 

b) Podporovat opatření k podpoře měkkých forem rekreace (turistika, cykloturistika, hipoturistika 
apod.). 

c) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení ekologické 
stability a prostorové struktury krajiny. 

d) Podporovat zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová 
i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy. 

b) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách. 

c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu krajiny před umísťováním výškově, plošně a objemově 
výrazných staveb. 

d) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného rázu. 

27. krajinný typ Hořicko-soběšický 

(401) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  27  Hořicko-soběšický, který vymezují takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Blansko 

Adamov, Blansko (Blansko, Dolní Lhota, Hořice u Blanska, Olešná u Blanska), 

Černá Hora, Lažany, Lipůvka, Milonice, Rájec-Jestřebí (Jestřebí), Spešov, 

Svinošice, Šebrov-Kateřina, Závist 

Brno 
Brno (Ivanovice, Jehnice, Královo Pole, Lesná, Mokrá Hora, Obřany, Ořešín, 

Řečkovice, Sadová, Soběšice, Útěchov u Brna) 

Kuřim Česká, Kuřim, Lelekovice 

Šlapanice Bílovice nad Svitavou, Vranov 

 

Cílová charakteristika 

a) Lesní až leso-zemědělská členitá krajina s ekologicky cennými lesními porosty, středně velkými 
a malými bloky orné půdy a travních porostů. 

b) Pohledově výrazný skalní hřeben Babího lomu. 

c) Pohledově se uplatňující lokální kulturně historické dominanty kostelních věží (zejm. kostel ve 
Vranově a Svaté Kateřině). 

(402) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Hořicko-soběšický se 

stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat opatření k zachování krajiny s pestrou strukturou využití území  

b) Podporovat opatření k podpoře měkkých forem rekreace (turistika, cykloturistika, hipoturistika 
apod.). 
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Úkoly pro územní plánování 

a) Vytváření územních podmínek pro zlepšení rekreační kvality prostřední. 

28. krajinný typ Bobravský 

(403) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  28  Bobravský, který vymezují takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Brno Brno (Bystrc, Ivanovice, Kníničky, Komín, Medlánky, Řečkovice, Žebětín) 

Ivančice 

Dolní Kounice, Hlína, Ivančice (Budkovice, Ivančice, Kounické Předměstí, 

Němčice u Ivančic), Mělčany, Moravské Bránice, Neslovice, Nové Bránice, 

Oslavany, Pravlov, Trboušany 

Kuřim 
Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Moravské Knínice, 

Rozdrojovice, Veverská Bítýška 

Moravský Krumlov 

Bohutice, Maršovice-Jezeřany, Kadov, Lesonice, Miroslavské Knínice, 

Moravský Krumlov (Moravský Krumlov, Polánka u Moravského Krumlova, 

Rokytná), Olbramovice, Rybníky, Vedrovice 

Rosice Ostrovačice, Rosice, Tetčice, Veverské Knínice, Zbýšov 

Šlapanice Omice, Popůvky, Prštice, Radostice, Silůvky, Střelice, Troubsko 

 

Cílová charakteristika 

a) Členitá krajina s pohledově výraznými zalesněnými hřbety, výraznými zářezy průlomových údolí 
Svratky, Bobravy a Jihlavy s vodním prvkem Brněnské nádrže. 

b) Krajina s přirozenými či přírodně blízkými vodními toky s vyvinutými břehovými porosty 
a doprovodnými porosty. 

c) Krajina s ekologicky cennými ekosystémy lesů s dřevinou skladbou odpovídající stanovištním 
podmínkám. 

d) Pohledově se uplatňující kulturně historické dominanty a architektonické dominanty (Dolní Kounice, 
Moravský Krumlov, hrad Veveří). 

(404) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Bobravský se 

stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat opatření k zachování krajiny s pestrou strukturou využití území. 

b) Podporovat opatření k podpoře měkkých forem rekreace (turistika, cykloturistika, hipoturistika 
apod.). 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro zlepšení kvality rekreačního prostředí. 

b) Vytvářet územní podmínky pro usměrnění výstavby objektů individuální rekreace. 

c) Vytvářet územní podmínky pro zajištění prostupnosti krajiny. 

d) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného rázu. 

29. krajinný typ Boskovicko-blanenský 

(405) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  29  Boskovicko-blanenský, který vymezují 

takto: 



Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 

199 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Blansko 

Blansko (Blansko, Dolní Lhota, Horní Lhota u Blanska, Hořice u Blanska, 

Klepačov, Olešná u Blanska, Těchov), Bořitov, Býkovice, Černá Hora, 

Doubravice nad Svitavou, Rájec-Jestřebí, Ráječko, Spešov 

Boskovice 

Borotín, Boskovice (Bačov, Boskovice, Hrádkov, Mladkov u Boskovic), 

Cetkovice, Drnovice, Chrudichromy, Jabloňany, Knínice u Boskovic, Krhov, 

Kunštát (Kunštát na Moravě, Újezd u Kunštátu), Letovice (Kladoruby), Lhota 

Rapotina, Lysice, Míchov, Nýrov, Obora, Pamětice, Sebranice, Skalice nad 

Svitavou, Sudice, Světlá, Svitávka, Šebetov, Uhřice, Újezd u Boskovic, 

Vanovice, Vážany, Velké Opatovice (Velké Opatovice), Vísky, Voděrady, 

Zbraslavec, Žerůtky 

 

Cílová charakteristika 

a) Pohledově přehledná krajina s mírně zvlněným reliéfem ohraničená okolními lesnatými krajinnými 
celky bohatá na rozptýlenou krajinnou zeleň podél drobných vodních toků. 

b) Pestřejší struktura využití ve svažitějších polohách při okrajích krajinného celku. 

c) Výrazné zalesněné vyvýšeniny ve střední části krajinného celku (zejm. Malý a Velký Chlum). 

d) Pohledově se uplatňující kulturně historické a architektonické dominanty (např. zámek v Černé Hoře, 
bořitovský kostel). 

(406) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Boskovicko-blanen-

ský se stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat opatření k zachování krajiny s pestrou strukturou využití území. 

b) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení ekologické 
stability a prostorové struktury krajiny. 

c) Podporovat zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová 
i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy. 

b) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách. 

c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu krajiny před umísťováním výškově, plošně a objemově 
výrazných staveb. 

d) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného rázu. 

30. krajinný typ Tišnovsko-ivančický 

(407) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  30  Tišnovsko-ivančický, který vymezují takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Blansko 
Lažany, Lipůvka, Milonice, Svinošice, Šebrov-Kateřina (Šebrov), Újezd u Černé 

Hory 

Brno Brno (Bystrc, Kníničky, Komín) 

Ivančice Biskoupky, Čučice, Ivančice, Neslovice, Nová Ves, Oslavany 



Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 

200 

SO ORP obec 

Kuřim 
Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské 

Knínice, Rozdrojovice, Veverská Bítýška 

Moravský Krumlov 
Jamolice, Moravský Krumlov (Moravský Krumlov, Polánka u Moravského 

Krumlova, Rokytná) 

Rosice 
Babice u Rosic, Javůrek, Kratochvilka, Ostrovačice, Příbram na Moravě, 

Rosice, Říčany, Tetčice, Veverské Knínice, Zastávka, Zbýšov 

Tišnov 

Březina, Drásov, Heroltice, Hluboké Dvory, Hradčany, Lažánky (Holasice 

u Veverské Bítýšky), Lomnice (Lomnice u Tišnova, Řepka), Lomnička, 

Malhostovice, Předklášteří, Sentice, Skalička, Šerkovice, Štěpánovice, Tišnov 

(Hájek u Tišnova, Jamné u Tišnova, Tišnov), Všechovice, Železné 

 

Cílová charakteristika 

a) Pohledově otevřená, přehledná krajina zvlněného reliéfu v relativně snížené poloze vůči okolí 
s významnými výhledy do okolních krajin s výraznými zalesněnými vyvýšeninami v severní části 
(Květnice, Čebínka, Zlobice aj.). 

b) Středně velké bloky orné půdy členěné krajinou vegetací, vodní toky s hodnotnými doprovodnými 
porosty, pestřejší struktura využití v členitějších partiích. 

c) Pohledově se uplatňující kulturně historické a architektonické dominanty (zámek Rosice, historické 
centrum Ivančic, oslavský zámek). 

(408) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Tišnovsko-ivančický 

se stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení ekologické 
stability a prostorové struktury krajiny. 

b) Podporovat zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová 
i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy. 

b) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách. 

c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu krajiny před umísťováním výškově, plošně a objemově 
výrazných staveb. 

d) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného rázu. 

31. krajinný typ Kunštátsko-nedvědický 

(409) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  31  Kunštátsko-nedvědický, který vymezují 

takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Blansko 
Brťov-Jeneč, Býkovice, Černá Hora, Dlouhá Lhota, Lažany, Lubě, Malá Lhota, 

Milonice, Újezd u Černé Hory, Závist, Žernovník 
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SO ORP obec 

Boskovice 

Bedřichov, Crhov, Černovice, Drnovice, Hodonín, Horní Poříčí, Kněževes, 

Kozárov, Křetín (Křetín), Křtěnov, Kunčina Ves, Kunice, Kunštát, Lazinov, 

Letovice (Jasinov, Klevetov, Kněževísko, Letovice, Lhota u Letovic, Meziříčko 

u Letovic, Ořechov u Letovic, Zábludov), Lhota u Lysic, Lhota u Olešnice, 

Louka, Lysice, Makov, Nýrov, Olešnice, Petrov, Prostřední Poříčí, Rozseč nad 

Kunštátem, Rozsíčka, Sebranice, Sulíkov, Svitávka (Sasina), Štěchov, Tasovice, 

Ústup, Voděrady, Vranová, Zbraslavec, Žerůtky 

Tišnov 

Běleč, Borač, Brumov, Bukovice, Černvír, Dolní Loučky (Střemchoví), 

Doubravník, Drásov, Hluboké Dvory, Kaly, Lomnice, Lomnička, Malhostovice, 

Nedvědice, Ochoz u Tišnova, Olší (Klokočí u Olší, Rakové), Osiky, Pernštejnské 

Jestřabí (Maňová), Předklášteří, Rašov, Rohozec, Skalička, Strhaře, Synalov, 

Šerkovice, Štěpánovice, Tišnov (Hájek u Tišnova, Jamné u Tišnova, Tišnov), 

Unín, Všechovice, Zhoř, Železné 

 

Cílová charakteristika 

a) Harmonická lesní krajina s hlubokým údolím Svratky s prostorově velmi pestrým způsobem využití. 

b) Krajina hodnotných pohledů a pohledových horizontů. 

c) Pohledově se uplatňující kulturně historické a architektonické dominanty (hrad Pernštejn, zámek 
Kunštát, zámek Lomnice). 

d) Krajina s řadou venkovských sídel s dochovanou urbanistickou strukturou a historicky cennými 
objekty. 

(410) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Kunštátsko-nedvědi-

cký se stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat opatření k zachování krajiny s pestrou strukturou využití území. 

b) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení ekologické 
stability a prostorové struktury krajiny. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová 
i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy. 

b) Vytvářet územní podmínky pro ochranu krajiny před umísťováním výškově, plošně a objemově 
výrazných staveb. 

c) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného rázu. 

32. krajinný typ Domašovský 

(411) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  32  Domašovský, který vymezují takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Ivančice 
Biskoupky, Čučice, Ivančice (Hrubšice), Ketkovice, Nová Ves, Oslavany, 

Senorady 

Kuřim Hvozdec, Chudčice, Veverská Bítýška 

Moravský Krumlov Jamolice 
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SO ORP obec 

Rosice 

Babice u Rosic, Domašov, Javůrek, Kratochvilka, Lesní Hluboké, Litostrov, 

Lukovany, Příbram na Moravě, Přibyslavice, Rosice, Rudka, Říčany, Říčky, 

Stanoviště, Újezd u Rosic, Veverské Knínice, Vysoké Popovice, Zakřany, 

Zálesná Zhoř, Zastávka, Zbraslav, Zbýšov 

Tišnov 

Borač (Borač), Borovník, Braníškov, Březina, Deblín, Dolní Loučky, Doubravník 

(Doubravník), Drahonín, Heroltice, Horní Loučky, Hradčany, Kaly, Katov, 

Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lažánky, Lubné, Maršov, 

Nelepeč-Žernůvka, Níhov, Olší (Klokočí u Olší, Litava, Olší u Tišnova), 

Pernštejnské Jestřabí, Předklášteří, Rojetín, Řikonín, Sentice, Skryje, 

Svatoslav, Štěpánovice, Tišnov (Pejškov u Tišnova, Tišnov), Tišnovská Nová 

Ves, Újezd u Tišnova, Úsuší, Vohančice, Vratislávka, Žďárec 

 

Cílová charakteristika 

a) Krajina hluboce zaříznutých lesních a místy skalnatých údolí. 

b) Harmonická kulturní krajina se značným podílem různě velkých lesních celků a různě velkými 
enklávami osídlení venkovského typu s navazujícími zemědělsky využívanými plochami (ornou půdou 
a travními porosty), v členitějších částech pestřejší struktura využití území. 

(412) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Domašovský se 

stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat opatření k zachování krajiny s pestrou strukturou využití území. 

b) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení ekologické 
stability a prostorové struktury krajiny. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová 
i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy. 

b) Vytvářet územní podmínky pro zajištění prostupnosti krajiny. 

c) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného rázu. 

33. krajinný typ Letovický 

(413) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  33  Letovický, který vymezují takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Boskovice 

Boskovice (Bačov), Horní Poříčí, Chrudichromy, Křetín, Lazinov, Letovice 

(Dolní Smržov, Kladoruby, Kněževísko, Kochov, Letovice, Meziříčko u Letovic, 

Novičí, Podolí u Míchova, Slatinka, Trávník u Kladorub, Třebětín u Letovic, 

Zábludov, Zboněk), Míchov, Nýrov, Pamětice, Prostřední Poříčí, Sebranice, 

Skrchov, Stvolová, Sudice, Svitávka, Vísky, Vranová 

 

Cílová charakteristika 

a) Harmonická leso-zemědělská krajina členitá krajina s údolím Svratky s menšími půdními bloky 
a travními porosty, četnými sady a drobnými až středně velkými lesními porosty. 

b) Kulturní krajina s pestrou strukturou využití území. 
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(414) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Letovický se 

stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat opatření k zachování krajiny s pestrou strukturou využití území. 

b) Podporovat měkké formy rekreace (turistika, cykloturistika, hipoturistika apod.). 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro ochranu krajiny před umísťováním výškově, plošně a objemově 
výrazných staveb. 

b) Vytváření územních podmínek pro zajištění prostupnosti krajiny. 

c) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného rázu. 

34. krajinný typ Posvitavský 

(415) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  34  Posvitavský, který vymezují takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Boskovice 

Borotín, Deštná, Horní Poříčí, Horní Smržov, Křetín (Dolní Poříčí nad 

Křetínkou), Lazinov, Letovice (Babolky, Bahna, Dolní Smržov, Chlum u Letovic, 

Kladoruby, Kochov, Letovice, Meziříčko u Letovic, Novičí, Slatinka, Trávník 

u Kladorub, Třebětín u Letovic), Malá Roudka, Pamětice, Prostřední Poříčí, 

Roubanina, Skrchov, Stvolová, Vanovice, Velké Opatovice, Vísky 

 

Cílová charakteristika 

a) Členitá harmonická leso-zemědělská krajina se středně velkými bloky orné půdy, travními porosty 
a středně velkými až velkými lesními porosty. 

(416) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Posvitavský se 

stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat opatření k zachování krajiny s pestrou strukturou využití území. 

b) Podporovat měkké formy rekreace (turistika, cykloturistika, hipoturistika apod.). 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro ochranu krajiny před umísťováním výškově, plošně a objemově 
výrazných staveb. 

35. krajinný typ Znojemsko-pohořelický 

(417) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  35  Znojemsko-pohořelický, který vymezují 

takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Ivančice Dolní Kounice, Kupařovice, Nové Bránice, Pravlov, Trboušany 

Mikulov Drnholec, Jevišovka 
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SO ORP obec 

Moravský Krumlov 

Bohutice, Damnice, Dolenice, Hostěradice, Jezeřany-Maršovice, Jiřice 

u Miroslavi, Kadov, Kubšice, Lesonice, Miroslav, Miroslavské Knínice, 

Moravský Krumlov (Moravský Krumlov), Našiměřice, Olbramovice, Skalice, 

Suchohrdly u Miroslavi, Trnové Pole, Vedrovice 

Pohořelice 

Branišovice, Cvrčovice, Loděnice, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky, 

Pohořelice (Nová Ves u Pohořelic, Pohořelice nad Jihlavou), Šumice, 

Troskotovice, Vlasatice 

Znojmo 

Bantice, Borotice, Božice, Břežany, Čejkovice, Dobšice, Dyjákovice, 

Dyjákovičky, Dyje, Havraníky, Hevlín, Hnanice, Hodonice, Horní Dunajovice, 

Hrabětice, Hrádek, Hrušovany nad Jevišovkou, Chvalovice, Jaroslavice, 

Krhovice, Křídlůvky, Kyjovice, Lechovice, Litobratřice, Mackovice, Mikulovice, 

Morašice, Němčičky, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Oleksovice, Práče, Pravice, 

Prosiměřice, Slup, Stošíkovice na Louce, Strachotice, Suchohrdly, Šanov, 

Šatov, Tasovice, Těšetice, Tvořihráz, Valtrovice, Velký Karlov, Vítonice, 

Vrbovec, Výrovice, Znojmo (Derflice, Konice u Znojma, Načeratice, 

Oblekovice, Popice u Znojma, Znojmo-Louka, Znojmo-město), Želetice 

 

Cílová charakteristika 

a) Přehledná zemědělská krajina se středně velkými bloky zemědělských půd, vinicemi a ovocnými sady 
a menším zastoupením lesních porostů. 

b) Členitější partie s pestrou strukturou využití (zejm. hřbet mezi Hostěradicemi a Miroslaví, údolí Dyje 
a Jevišovka, Ječmeniště). 

(418) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Znojemsko-pohoře-

lický se stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, 

takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení ekologické 
stability a prostorové struktury krajiny. 

b) Podporovat zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků. 

c) Podporovat protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině. 

d) Podporovat zachování rázovitost vinařské oblasti. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová 
i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy. 

b) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách. 

c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu krajiny před umísťováním výškově, plošně a objemově 
výrazných staveb. 

d) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného rázu. 

36. krajinný typ Jevišovický 

(419) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  36  Jevišovický, který vymezují takto: 
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Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Ivančice Ivančice (Hrubšice, Řeznovice) 

Moravský Krumlov 

Čermákovice, Dobelice, Dobřínsko, Dolní Dubňany, Džbánice, Horní Dubňany, 

Horní Kounice, Hostěradice (Chlupice, Míšovice), Jamolice, Kadov, Lesonice, 

Miroslavské Knínice, Moravský Krumlov (Moravský Krumlov, Polánka 

u Moravského Krumlova), Petrovice, Skalice, Rešice, Rybníky, Vémyslice, 

Tavíkovice, Trstěnice, Tulešice 

Znojmo 

Běhařovice, Bezkov, Bítov, Blanné, Blížkovice, Bojanovice, Boskovštejn, 

Citonice, Ctidružice, Černín, Dobšice, Grešlové Mýto, Hluboké Mašůvky, Horní 

Břečkov, Horní Dunajovice, Hostim, Chvalatice, Jevišovice, Jiřice u Morav-

ských Budějovic, Kravsko, Křepice, Kuchařovice, Kyjovice, Lesná, Lukov, 

Mašovice, Medlice, Mikulovice, Milíčovice, Morašice, Němčičky, Nový 

Šaldorf-Sedlešovice (Sedlešovice), Olbramkostel, Onšov, Pavlice, Plaveč, 

Plenkovice, Podmolí, Prokopov, Přeskače, Rozkoš, Rudlice, Slatina, Střelice, 

Suchohrdly, Štítary, Šumná, Těšetice, Tvořihráz, Újezd, Únanov, Vevčice, 

Višňové, Vítonice, Vracovice, Vranovská Ves, Výrovce, Zálesí, Zblovice, 

Znojmo (Konice u Znojma, Mramotice, Přímětice, Znojmo-Hradiště, 

Znojmo-Louka, Znojmo-město), Želetice, Žerotice, Žerůtky 

 

Cílová charakteristika 

a) Harmonická leso-zemědělská krajina s různě velkými lesními porosty, se středně velkými bloky orné 
půdy a místy významným podílem travních porostů, s různě velkými enklávami osídlení venkovského 
typu s navazujícími zemědělsky využívanými plochami a plošně významným zastoupením krajinné 
nelesní vegetace. 

b) Pohledově otevřená krajina s významnými dálkovými pohledy do sousedních celků. 

c) Krajina s vodními toky přirozeného až přírodě blízkého charakteru s břehovými a doprovodnými 
porosty. 

(420) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Jevišovický se 

stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat opatření k zachování krajiny s pestrou strukturou využití území. 

b) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení ekologické 
stability a prostorové struktury krajiny. 

c) Podporovat protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině. 

d) Podporovat zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová 
i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy. 

b) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách. 

c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu krajiny před umísťováním výškově, plošně a objemově 
výrazných staveb. 

d) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného rázu. 

37. krajinný typ Vranovsko-dyjský 

(421) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  37  Vranovsko-dyjský, který vymezují takto: 
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Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Znojmo 

Bítov, Blížkovice (Ves Blížkovice), Ctidružice, Havraníky, Hnanice, Horní 

Břečkov, Chvalatice, Korolupy, Lančov, Lesná, Lukov, Mašovice, Nový 

Šaldorf-Sedlešovice (Sedlešovice), Onšov, Oslnovice, Podhradí nad Dyjí, 

Podmolí, Podmyče, Stálky, Starý Petřín (Jazovice, Starý Petřín), Šafov, Štítary, 

Šumná, Uherčice (Uherčice u Znojma), Vranov nad Dyjí, Vratěnín, Vysočany, 

Zálesí, Zblovice, Znojmo (Konice u Znojma, Popice u Znojma, Znojmo-Hradiště, 

Znojmo-město) 

 

Cílová charakteristika 

a) Krajina mimořádnými estetických a ekologických kvalit dyjského a želetavského údolí s lesními 
komplexy, nižším zastoupením malých až středně velkých bloků orné půdy a travních porostů. 

b) Pohledově se uplatňující kulturně historické a architektonické dominanty (hrady Bítov, Cornštejn 
a historicky významná vinice Šobes). 

(422) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Vranovsko-dyjský se 

stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat opatření k zachování krajiny s pestrou strukturou využití území. 

b) Podporovat zachování rázovitost vinařské oblasti. 

c) Podporovat protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině. 

d) Podporovat měkké formy rekreace (turistika, cykloturistika, hipoturistika apod.). 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění rekreačního prostředí. 

38. krajinný typ Uherčický 

(423) ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný typ  38  Uherčický, který vymezují takto: 

Územní identifikace: 

SO ORP obec 

Znojmo 
Korolupy, Lančov, Lubnice, Oslnovice, Podhradí nad Dyjí, Podmyče, Stálky, 

Starý Petřín, Šafov, Uherčice, Vranov nad Dyjí, Vratěnín, Vysočany 

 

Cílová charakteristika 

a) Pohledově otevřená zemědělská krajina vyšším podílem travních porostů, nižším zastoupením lesních 
porostů, zemědělská půda uspořádaná do půdních bloků střední velikosti. 

b) Krajina s dochovanými fragmenty komponované krajinné struktury v okolí Uherčic. 

(424) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu Uherčický se 

stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik, takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení ekologické 
stability a prostorové struktury krajiny. 

b) Podporovat protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině. 
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c) Podporovat zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová 
i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy. 

b) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách. 

c) Vytvářet územní podmínky k ochraně fragmentů komponované krajinné struktury. 
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