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E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 

kulturních a civilizačních hodnot území kraje 

(338) Koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje je 

stanovena na základě cílené snahy o zachování jejich vybraných částí, které jsou výrazem 

identity území, jeho historie a tradice. 

E.1. Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje 

(339) Přírodními hodnotami území Jihomoravského kraje se rozumí zejména následující významné 

prvky přírodního dědictví kraje: 

• Zvláště chráněná území přírody; 

• Obecně chráněná území přírody a krajiny (přírodní parky, VKP, skladebné prvky ÚSES, 

biosférické rezervace); 

• Prvky soustavy Natura 2000; 

• Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem; 

• Vodohospodářsky významná území (CHOPAV Kvartér řeky Moravy, vodní útvary 

povrchových a podzemních vod, povrchové a podzemní zdroje pitné vody a přírodní léčivé 

zdroje minerálních vod); 

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

(340) Pro vytváření územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních hodnot se stanovují tyto 

požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat zachování přírodních hodnot a přírodních zdrojů na území kraje, prosazovat šetrné formy 
jejich využívání a v možných případech jejich obnovu a doplnění. 

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

c) Podporovat zachování přírodě blízkých biotopů v území a ochranu ohrožených rostlin a živočichů. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro šetrné formy využívání území a zvyšování biodiverzity území. 

b) Vytvářet územní podmínky pro opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti území a ke kultivaci 
vodních toků, vodních ploch, zdrojů podzemní vody. 

c) Vytvářet územní podmínky pro zajištění rekultivace území po těžbě surovin a řešení způsobu dalšího 
využívání území. 

E.2. Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje 

(341) Kulturními hodnotami území Jihomoravského kraje se rozumí zejména následující významné 

prvky kulturního dědictví kraje: 

• Památkový fond kraje (památky UNESCO, nemovité kulturní památky, památkové 

rezervace a památkové zóny); 

• Regiony lidové architektury; 
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• Území s archeologickými nálezy; 

• Území významných urbanistických hodnot. 

(342) Pro vytváření územních podmínek ochrany a rozvoje kulturních hodnot se stanovují tyto 

požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat obnovu a udržování kulturních hodnot kraje. 

b) Respektovat specifickou atmosféru tzv. „genius loci“ dané oblasti (místa či sídla). 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro zachování výjimečných hodnot památkového fondu kraje, regionů 
lidové architektury, území s archeologickými nálezy, významných poutních míst a území významných 
urbanistických hodnot. 

b) Vytvářet územní podmínky k využití kulturních hodnot pro udržitelné formy cestovního ruchu. 

E.3. Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území 

kraje 

(343) Civilizačními hodnotami území Jihomoravského kraje se rozumí zejména následující 

významné prvky civilizačního dědictví kraje: 

• Využívání území kraje (zejména struktura osídlení opírající se o výrazné centrum krajského 

města a ostatní významná centra osídlení, převaha zemědělsky využívané krajiny v jižní 

části kraje, tradice vinařství a sadovnictví, rekreační a turistická atraktivita). 

• Urbanistická, architektonická a technická díla (zejména krajově typická zástavba 

městských a venkovských sídel, krajově typická lidová architektura, díla význačných 

domácích i zahraničních architektů). 

• Veřejná infrastruktura. 

(344) Pro vytváření územních podmínek ochrany a rozvoje civilizačních hodnot se stanovují tyto 

požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat rozvoj center osídlení. 

b) Podporovat obslužnost veřejnou infrastrukturou. 

c) Podporovat zachování zemědělského charakteru v jižní části kraje. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro obsluhu území veřejnou infrastrukturou. 

 


