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1 Úvod 

Územní studie „Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje“ byla 

zadána Odborem územního plánování a stavebního ádu Krajského ú adu Jihomoravského kraje 

v listopadu 2009. Cílem územní studie bylo vymezit oblasti se shodnou cílovou charakteristikou 

krajiny, v etn  popisu jejich základních charakteristik, stanovení cílových charakteristik pro 

jednotlivé typy oblastí a požadavk  na využití krajiny v souladu s Evropskou úmluvou o krajin . 

Ve smyslu této úmluvy bude cílová charakteristika krajiny akceptovat p ání a požadavky obyvatel 

týkajících se charakteristických rys  krajiny, v niž žijí, formulované pro danou krajinu 

kompetentními ve ejnými orgány. Ú elem vymezení oblastí se shodnou cílovou charakteristikou 

krajiny je pot eba územn  diferencované pé e o krajinu Jihomoravského kraje. 
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2 Zp sob ešení studie 

ešení studie probíhalo ve dvou samostatných, áste  paraleln  zpracovávaných 

okruzích. V rámci prvního okruhu byly zjiš ovány p ání a požadavky obyvatel týkajících se 
charakteristických rys  krajiny, ve které žijí. Druhý okruh byl v nován vlastní regionalizaci, tj. 
vymezování oblastí se shodnou cílovou charakteristikou krajiny. Kritéria vymezování 

i vlastní vymezování byla p itom do ur ité míry ovlivn na výsledky a analýzou prvního okruhu, ze 

kterých vyplynuly ur ité zákonitosti a preference ve vnímání jednotlivých ástí krajiny jejími 

obyvateli. To se odrazilo jak p i klasifikaci kritérií jednotlivých typ  krajiny, tak p i volb  

a uspo ádání klasifika ních t íd t chto typ . Podobn  došlo i k opa nému ovlivn ní v cné 

a formální nápln  dotazníku využitého pro zjiš ování p ání a požadavk  obyvatel prvními 

výsledky pr žn  provád né a aktualizované regionalizace. 

V následujících kapitolách jsou popsány postupy ešení obou zmín ných okruh . 

Z d vodu zachování p ehlednosti je popsán nejprve celý okruh regionalizace a následn  pak 

okruh zjiš ování p ání a požadavk  obyvatel týkajících se charakteristických rys  krajiny, 

i když z hlediska asového se zpracování obou okruh  r zn  vzájemn  prolínalo. 
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3 Regionalizace krajiny JMK  

Vymezení oblastí se shodnou cílovou charakteristikou krajiny (regionalizace krajiny) 

Jihomoravského kraje probíhalo ve ty ech základních etapách. V každé z t chto etap 

regionalizace krajiny Jihomoravského kraje (dále též JMK) byly sledovány r zné podmínky 

v území nebo alespo  r zný pohled na tyto podmínky (nap . specifikace jednotlivých typ  

georeliéfu bez stanovení p esných hranic v jedné etap  a specifikace rozhraní stanovených typ  

georeliéfu v souvislosti se zp esn ním vymezení krajinných oblastí v jiné etap ). Z celkového 

hlediska na sebe jednotlivé etapy navazovaly tak, jak je uvedeno v jejich následujícím popisu. 

V konkrétních p ípadech však ešení pozd jších etap asto vyvolávala pot ebu vracet se 

k ešením p edcházejících etap a jejich výsledky odpovídajícím zp sobem korigovat 

a up es ovat. 

3.1 Pr h zpracování (etapizace) regionalizace 

3.1.1 I. etapa regionalizace  

V této etap  vycházela regionalizace zejména z podklad  tematických mapových d l 

vyjad ujících na území JMK p írodní podmínky – geologické, klimatické, geomorfologické, p dní, 

hydrologické, biogeografické. Další zásadní podklady této etapy tvo ila prostorová vyjád ení 

írodních hodnot území JMK, jimiž jsou p edevším p írodní limity využití území (nap . zvlášt  

chrán ná území, významné krajinné prvky, p írodní parky). Výsledné krajinné jednotky této etapy 

jsou v podstat  interpretovanými plochami p ekryv  obsahu uvedených tematických map 

a vyjád ení p írodních hodnot. A koliv bylo využito ady podklad , za hlavní hledisko len ní 

v této etap  regionalizace lze považovat georeliéf, zejména pak jeho rozsáhlejší formy, v menším 

rozsahu klimatické (mezoklimatické) a biogeografické podmínky. 

3.1.2 II. etapa regionalizace 

V této etap  regionalizace byl zohledn n p edevším sou asný stav využívání krajiny, a to 

nejen z mapových podklad , ale i z leteckých ortofotosnímk i z prvního rámcového terénního 

pr zkumu. Byl vytvo en pracovní návrh (seznam) jednotlivých typ  krajinných jednotek území 

JMK. Významná pozornost byla v nována problematice vnímání krajiny, a to zejména z pohledu 

využití tohoto vnímání p i len ní krajiny a jejím následném popisu (návrh podoby a obsahu 
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cílových charakteristik jednotlivých typ  krajinných jednotek). Vzhledem k pot eb  objektivního 

a celostního vnímání jsme nezam ili svou pozornost pouze na pohledov  výrazné ásti krajiny, 

íp. krajinotvorné prvky vnímané ze známých pohledových míst, ale snažili jsme se najít i ty 

ásti, které nejsou dominantní i jedine né, ale uplat ují se v „každodenním“ vnímání krajiny 

(a  už pozitivním i negativním) jejími obyvateli, pro které tak tvo í její b žn  vnímanou 

charakteristickou sou ást. Identifikace výrazn  pozitivn  obyvateli vnímaných ástí krajiny by 

mohla být využita pro vymezení území se zvýšenými hodnotami krajiny v m ítku jednotlivých 

obcí vytvá ející vhodný výchozí podklad pro výkres hodnot v územn  analytických podkladech 

obcí a pro koncepci uspo ádání krajiny v územních plánech. P edpokladem objektivní prostorové 

specifikace jednotlivých území se zvýšenými hodnotami krajiny je celoplošné podrobné len ní 

krajiny na úrovni základních krajinných jednotek (viz kapitola 3.6 Základní krajinné jednotky). 

V rámci p edkládané studie jsme základní krajinné jednotky vymezili ve vybraných, charakterov  

typických územích JMK. Díl ího vymezení základních krajinných jednotek bylo využito p i 

up es ování hranic oblastí se shodnou cílovou charakteristikou krajiny – "regionalizace zdola". 

V soub hu s touto etapou regionalizace vznikl i návrh metodiky na zjiš ování vnímání 

krajiny obyvateli v ní žijícími, odrážející mj. též vlastní zkušenosti a poznatky z rámcových 

terénních pr zkum , a následn  byly distribuovány dotazníky (viz kapitola 4 Zjiš ování p ání 

a požadavk  obyvatel žijících v krajin ). 

Výsledkem II. etapy regionalizace je návrh len ní území v kategoriích jednotlivých typ  

oblastí se shodnou cílovou charakteristikou krajiny, zakreslený v  listech mapy m ítka 1 : 25 000. 

3.1.3 III. etapa regionalizace 

Obsahem této etapy bylo v prvé ad  zp esn ní vymezení územního len ní na základ  

terénních pr zkum  a zpracování popis  jednotlivých typ  oblastí se shodnou cílovou 

charakteristikou krajiny. Velká ást prací byla v nována také tvorb  obecn  platných pravidel 

zp sobu vedení hranic v r zných typech rozhraní typ  oblastí se shodnou cílovou 

charakteristikou. Sou ástí etapy byly i prezentace a n kolikeré projednávání vymezení oblastí se 

zadavatelem studie. Vymezené oblasti byly p evedeny z jednotlivých mapových list  1 : 25 000 

do digitální bezešvé podoby na území celého Jihomoravského kraje. V této etap  již byly známy 

údaje z dotazník  "Cílové charakteristiky krajiny JMK". Tyto údaje byly významným zdrojem 

informací pro zpracovatele studie, nebo  ukázaly preference ve vnímání jednotlivých ástí krajiny 

obyvateli, což se odrazilo jak p i klasifikaci kritérií jednotlivých typ  krajiny, tak p i volb  

a uspo ádání klasifika ních t íd t chto typ . 

Vedle systematizovaného p ehledu typ  oblastí se shodnou cílovou charakteristikou 

krajiny byl zpracován i seznam skupin typ  základních krajinných jednotek a pravidla jejich 



  
 

   

 

Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje Strana 5 

 

prostorové specifikace jako základní metodické východisko pro p ípadné následné vymezování 

základních krajinných jednotek na úrovni obcí i ORP. 

3.1.4 IV. etapa regionalizace 

V této etap  byla kontrolována a ov ována výsledná podoba vymezení oblastí se 

shodnou cílovou charakteristikou a se zástupci zadavatele byly projednány a na základ  vzešlých 

ipomínek upraveny, dopln ny i zp esn ny charakteristiky t chto oblastí. Výsledná podoba 

regionalizace je prezentována nad mapovým dílem v m ítku 1 : 125 000. 

3.2 Postupy regionalizace 

Regionalizaci v rámci této studie lze z hlediska postup  rámcov  rozd lit na „regionalizaci 

shora“ a „regionalizaci zdola“. P i „regionalizaci shora“ bylo využíváno mapových podklad  

(tematických i topografických) menších m ítek (menší podrobnosti) a jejím ú elem bylo 

konfrontovat p i regionalizaci širší návaznosti území JMK na okolní kraje, p ehledn  zhodnotit 

rozsah p írodních a hospodá ských podmínek v rozsahu celého kraje, vytvo it logické, 

systémové, p ehledné a obsahov  úplné typologické len ní krajiny JMK, stanovit velikost 

a rozsah jednotlivých typ  oblastí se shodnou cílovou charakteristikou krajiny na území kraje. P i 

„regionalizace zdola“ byla specifikována podoba vnit ní struktury jednotlivých typ  oblastí se 

shodnou cílovou charakteristikou krajiny (s využitím leteckých snímk  a terénního pr zkumu), což 

výrazn  p isp lo k p esn jšímu vymezení hranic jednotlivých segment  oblastí se shodnou 

cílovou charakteristikou krajiny. P i tomto typu regionalizace bylo využito len ní vybraných ástí 

krajiny JMK na základní krajinné jednotky (viz kapitola 3.6 Základní krajinné jednotky). 

3.3 Typologické pojetí regionalizace 

i rozhodování o pojetí regionalizace JMK byly zvažovány dva základní p ístupy – 

individuální a typologický. Kone ný výb r typologického p ístupu souvisí p edevším s hlavním 

cílem studie – vymezit oblasti se shodnou cílovou charakteristikou krajiny. Pojem "shodná cílová 

charakteristika" je zde chápán v tom smyslu, že jde o charakteristiku typovou, tj. spole nou pro 

typologicky shodné oblasti. Cílová charakteristika jednotlivých typ  oblastí zahrnuje celkový popis 

cílového stavu, stanovení zásad (pravidel) pro ochranu, správu a plánování (dosažení cílové 

charakteristiky) a stanovení požadavk  na uspo ádání a využití území a úkol  pro územní 

plánování 
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Celoplošná typologická regionalizace území JMK (tj. vymezení oblastí se shodnou 

cílovou charakteristikou krajiny) vytvá í prostorový rámec pro p ípadné následné podrobn jší 

typologické i individuální regionalizace, zam ené dle konkrétních pot eb územního plánování 

a ochrany krajiny. P íkladem následného podrobn jšího typologického len ní mohou být 

základní krajinné jednotky ve smyslu kapitoly 3.6 Základní krajinné jednotky této studie. 

íkladem následné individuální regionalizace m že být regionalizace rekrea ního využití, 

kulturního a historického vývoje, uchovalosti vybraných znak  krajinného rázu apod. Na rozdíl od 

typologické krajinné regionalizace m že být následná individuální regionalizace i plošn  

nespojitá, tedy nepokrývající celé území kraje, ale jen vybrané zájmové plochy.  

3.4 Kritéria vymezování oblastí se shodnou cílovou 
charakteristikou krajiny 

Pro vymezování oblastí se shodnou cílovou charakteristikou krajiny jsou ur ující dv  

kritéria: 

 celkový charakter krajiny 

 stanovení velikostního parametru krajinných oblastí 

Pro celkový charakter krajiny jsou rozhodující dva faktory: 

 charakter reliéfu 

 typické zp soby využití a jejich vzájemná kombinace 

Stanovení velikostního parametru zohled uje vedle charakteru krajiny p edevším ú el 

a m ítko zpracování. 

3.4.1 Celkový charakter krajiny 

3.4.1.1 Reliéf 

Charakter reliéfu je pro typologii krajiny naprosto zásadním a nepominutelným faktorem, 

podstatn  ovliv ujícím i druhý ze zmín ných faktor , tj. zp soby využití krajiny. 

V prvé ad  je podstatné vy len ní rozsáhlejších tvar  (forem) reliéfu, které se svým 

utvá ením výrazn ji odlišují od okolního území a vykazují tak i specifické podmínky pro využití. 

V rámci JMK k t mto tvar m pat í: 

 výrazná údolí s úzkými nivami nebo zcela bez niv 

 rozsáhlé údolní nivy 
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 výrazné izolované vyvýšeniny obklopené ze všech stan nižším terénem 

Jako výrazná údolí jsou vy len na taková dostate  rozsáhlá údolí, jejichž relativní 

evýšení mezi horní hranou a dnem iní alespo  100 m nebo zcela výjime  alespo  75 m, 

pokud jde o údolí, která se svým využitím zásadn  odlišují od navazujícího území. 

Jako rozsáhlé údolní nivy jsou vy len ny takové nivy, které nejsou zatopené vodními 

nádržemi a jejichž ší ka se v celé vymezené ploše pohybuje alespo  v ádu stovek metr  

a zárove  v nejširším míst  p esahuje 1 km. 

Jako výrazné izolované vyvýšeniny jsou vy len ny ty vyvýšeniny, které jsou ze všech 

stran obklopené nižším terénem, p emž p evýšení mezi nejvýše položenými partiemi vyvýšenin 

a okolní krajinou iní alespo  100 m.  

V ostatním území je sledována p edevším vnit ní výšková lenitost. Rozlišovány jsou tak 

krajiny: 

 ploché – charakteru rovin 

 mírn  zvln né – charakteru plochých pahorkatin 

 výrazn  zvln né – charakteru lenitých pahorkatin 

lenité – charakteru vrchovin 

3.4.1.2 Využití krajiny 

Sledovány jsou zastoupení a kombinace základních forem využívání krajiny, 

spoluur ujících její celkový charakter – zejm. zem lství, lesní hospodá ství, urbanizace a vodní 

hospodá ství. Uvedené základní formy využívání se i v závislosti na charakteru reliéfu uplat ují 

v r zných územích v r zné mí e, p emž n kdy jednozna  dominuje jeden zp sob využití, 

jindy charakter krajiny spoluur uje kombinace více zp sob  využití. Vy len ny jsou tak dle 

zp sobu využití následující typy krajin: 

 krajiny zem lské – s jednozna  p evažujícím a charakter krajiny ur ujícím zem lským 

využitím, a to p edevším formou p stování plodin na orné p  

 krajiny lesozem lské – s p evažujícím zem lským využitím a s významn  zastoupenými 

lesy 

 krajiny zem lskolesní – s p evažujícími lesy a významn  dopl ujícím zem lským 

využitím 

 krajiny lesní – s celoplošn  vícemén  kompaktním lesním komplexem 

 krajiny m stské a p ím stské – výrazn  urbanizované krajiny s dominantním m stským 

osídlením a s ním bezprost edn  souvisící okolní krajnou 
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 krajiny vini ní – s p evažujícím zem lským využitím, ve kterém mají spoludominantní 

krajinotvorný podíl vinice 

 krajiny jezerní – s vodními plochami charakteru jezer (by  um le vzniklých) 

 krajiny rybni ní – s rozsáhlejšími rybni ními soustavami s velkými rybníky 

 krajiny stepolesní – specifická obdoba zem lskolesních krajin, kde je ovšem v tšina 

zem lské p dy nahrazena hospodá sky nevyužívanými travními porosty stepního 

charakteru (v krajin  JMK vázanými výhradn  na vápencová bradla Pavlovských vrch ) 

3.4.2 Velikostní parametr 

Stanovením velikostního parametru je myšleno ur ení p ípustného rozmezí pro velikost 

jednotlivých segment  oblastí se shodnou cílovou charakteristikou krajiny. Toto ur ení vychází 

v prvé ad  z analýzy charakteru krajiny a dále zohled uje p edevším ú el vymezení oblastí 

a m ítko zpracování. Další podstatnou skute ností pro stanovení velikostního parametru je 

požadovaná možnost ztotožn ní oblastí se shodnou cílovou charakteristikou krajiny s oblastmi 

krajinného rázu ve smyslu zákona . 114/1992 Sb. 

Po zohledn ní všech uvedených skute ností bylo stanoveno jako p ípustné rámcové 

rozmezí v ádu jednotek až stovek kilometr tvere ních. Na základ  postupného zp es ování 

vymezení a stanovení kone ného seznamu typ  vymezovaných oblastí se shodnou cílovou 

charakteristikou krajiny byla dolní hranice p ípustné velikosti jednotek v zásad  ztotožn na 

s vým rou 4 km². Menší segmenty jsou obecn  vymezeny pouze v n kterých p ípadech p i 

hranicích ešeného území, kdy je z ejmé, že segment pokra uje v území sousedním. P ípadné 

vymezení menších segment  uvnit ešeného území souvisí s jejich výrazným individuálním 

projevem v krajin , p emž podkro ení vým ry 4 km² není výrazné. 

3.5 P ehled vymezených typ  oblastí se shodnou cílovou 
charakteristikou krajiny 

Na území Jihomoravského kraje jsou vymezeny následující typy oblastí se shodnou 

cílovou charakteristikou krajiny: 

1 Nivní zem lská krajina  

2 Nivní lesozem lská krajina 

3 Nivní zem lskolesní krajina  

4 Nivní lesní krajina  

5 Nivní m stská a p ím stská krajina  
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6 Plochá jezerní krajina  

7 Plochá rybni ní krajina  

8 Plochá až mírn  zvln ná zem lská krajina  

9 Plochá až mírn  zvln ná vini ní krajina  

10 Plochá až mírn  zvln ná lesozem lská krajina  

11 Plochá až mírn  zvln ná zem lskolesní krajina  

12 Plochá až mírn  zvln ná lesní krajina  

13 Plochá až mírn  zvln ná m stská a p ím stská krajina 

14 Výrazn  zvln ná zem lská krajina  

15 Výrazn  zvln ná až lenitá vini ní krajina  

16 Výrazn  zvln ná až lenitá lesozem lská krajina  

17 Výrazn  zvln ná až lenitá zem lskolesní krajina  

18 Výrazn  zvln ná až lenitá lesní krajina 

19 Výrazn  zvln ná až lenitá m stská a p ím stská krajina 

20 Vyvýšená zem lská až lesozem lská krajina 

21 Vyvýšená stepolesní krajina 

22 Údolní lesozem lská krajina 

23 Údolní zem lskolesní krajina 

24 Údolní lesní krajina 

Podrobná specifikace jednotlivých vymezených typ  oblastí se shodnou cílovou 

charakteristikou krajiny je uvedena v kapitole 7 Specifikace oblastí se shodnou cílovou 

charakteristikou krajiny Jihomoravského kraje. 

3.6 Základní krajinné jednotky 

Základní krajinné jednotky byly specifikovány nad rámec této studie. D vodem byla 

pot eba metodologické podpory regionalizace krajiny JMK p i tzv. „regionalizaci zdola“ (viz 

kapitola 3.1.2 II. etapa regionalizace) a dále snaha o interpretaci a možnost využití výsledk  

regionalizace krajiny JMK pro úrove  územních plán .  

Základní krajinné jednotky p edstavují ú elové typologické len ní krajiny na úrovni 

jednotlivých relativn  homogenních ástí vzájemn  odlišných z hlediska tvaru a typu georeliéfu 

a zp sobu využití území. D ležitým hlediskem je i zohledn ní t ch výrazných i typických 

krajinotvorných prvk , které se významn  podílí na vnímání krajiny a jejího charakteru (rázu). 
Homogenita základní krajinné jednotky nemusí být reprezentována pouze monotónností jednoho 
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zp sobu využívání (nap . orná p da i lesní porost), ale i sledem drobných opakujících se 

zp sob  využití (nap . soustava rybník , luk ve dn  drobného údolí, svah s mezemi odd lujícími 

drobné plochy r zných zp sob  zem lského využití, apod.). 

Základní krajinné jednotky byly vymezeny pro ásti vybraných typ  krajiny 

Jihomoravského kraje a sloužily jako podklad pro vymezování hierarchicky vyšších typologických 

krajinných jednotek – oblastí se shodnou cílovou charakteristikou krajiny. elem 

vymezování základních krajinných jednotek byla nejen zmín ná podpora specifikace oblastí se 
shodnou cílovou charakteristikou krajiny (zahrnující identifikaci typ  a uspo ádání základních 

krajinných jednotek v jednotlivých typech oblastí se shodnou cílovou charakteristikou krajiny), ale 

i pot eba najít srozumitelný zp sob následného vyjád ení obsahu cílových charakteristik krajiny 

Jihomoravského kraje v hierarchicky nižší a podrobn jší úrovni územních plán .  

3.6.1 Kritéria len ní 

Ur ujícími hledisky len ní území na základní krajinné jednotky jsou georeliéf a zp sob 
využití. Za vedlejší hlediska p i len ní území na základní krajinné jednotky považujeme tvar 
a velikost vymezované jednotky, vztahy a provázanost jednotek na okolní jednotky, vnit ní 
strukturu jednotky (tzn. tvary, velikosti a uspo ádání ploch jednotlivých zp sob  využívání, i 

menších forem georeliéfu a také uspo ádání drobných krajinotvorných prvk , jakými jsou nap . 

meze, skupiny d evin, solitérní d eviny apod.) a potenciál dynamiky vnit ních zm n jednotky.  

3.6.1.1 Ur ující hlediska len ní 

3.6.1.1.1 Georeliéf 

V rámci prostorového len ní vycházíme p i len ní jak z celkových tvar  georeliéfu 

(údolí, h bet), tak v závislosti na dalších hlediscích (nap . velikost a tvar jednotlivých prvk  

georeliéfu, výrazná zm na morfologických parametr  georeliéfu – sklonu i orientace svahu 

apod., výskyt antropogenní tvar  reliéfu) i z ástí t chto tvar  (nap . záv r údolí, dno údolí, 

temeno h betu). Sou ástí specifikace dané základní krajinné jednotky proto mohou být 

i morfologické znaky reliéfu (ploché dno údolí, krátký strmý svah, záv r údolí apod.). Typ  tvar  

georeliéfu i jejich ástí je využito p i specifikaci soubor  typ  základních krajinných jednotek, 

stejn  tak jich bude následn  využito p i specifikaci jednotlivých typ  základních krajinných 

jednotek, kde mohou být dle pot eb ješt  podrobn ji popsány dalšími d ležitými morfometrickými 

vlastnosti reliéfu (nap . protáhle za íznuté údolí s mírným podélným sklonem). 

Na území Jihomoravského kraje byly pro ú ely základních krajinných jednotek 

specifikovány následné základní tvary georeliéfu i jejich ástí: 

 h bet 
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 vrch 

 h bet s výraznými vrchy 

 h bet s nevýraznými vrchy 

 temeno h betu (v tšinou ploché) 

 plošina 

 výrazný svah 

 krátký výrazný svah 

 mírný svah 

 terasovitý svah 

 m lké údolí sev ené 

 m lké údolí rozev ené 

 hluboké údolí sev ené 

 hluboké údolí rozev ené 

 dno údolí 

 záv r údolí 

 údolní niva 

 strž (m že být i drobné sev ené údolí) 

3.6.1.1.2 Zp sob využití 

Z hlediska využití území vycházíme p i len ní území ze dvou úrovní, základní 

a podrobné. Základní úrove  p edstavují následující typy zp sob  využití:  

 zem lský 

 lesní 

 vodní 

 rekrea ní 

 ladní 

 ostatní 

 smíšený 

Základní úrovn len ní je využito p i specifikaci soubor  typ  základních krajinných 

jednotek. 

Podrobná úrove len ní vychází z jednotlivých typ  využití území a bude ji využito p i 

specifikaci jednotlivých typ  základních krajinných jednotek (nap . zem lský zp sob len ní 

že být dále len n na ornou p du, louky, vinice, sady apod.). 
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3.6.1.2 Vedlejší hlediska len ní 

3.6.1.2.1 Tvar a velikost vymezované jednotky 

Tvar a velikost vymezovaných základních krajinných jednotek odráží prostorový aspekt 

pestrosti p írodních a hospodá ských podmínek p íslušných oblastí se shodnou cílovou 

charakteristikou. Tvary a velikost jednotek však nejsou ur ovány pouze zmi ovanými p írodními 

a hospodá skými podmínkami, ale i pot ebou specifikování uzav ených a ne p íliš topologicky 

složitých ploch v p íslušném mapovém m ítku, které bude možno v terénu snadn  identifikovat. 

Hranice jednotky proto m že být n kdy p izp sobena existujícímu krajinnému prvku (silnice, 

oplocení). asto bývá zakreslena jednozna  i v místech, kde je rozhraní zm ny podmínek 

nevýrazné.  

3.6.1.2.2 Vztahy a provázanost jednotek na okolní jednotky 

Vztah a provázanost v i okolním jednotkám ovliv uje vymezení hranice dané jednotky 

zejména v p ípad , že rozhraní vymezovaných jednotek není jednozna né (a to i v p ípadech, že 

jednotky jsou z hlediska reliéfu nebo zp sobu využití velmi odlišné). P íkladem takového p ípadu 

rozhraní jednotek je situace, kdy je mezi plochou lesa a loukou p echodový pás s postupn  

ubývajícími d evinami ve sm ru od lesních ploch k ploše louky. Jiným p ípadem, kdy je vedení 

hranice podmín no vztahem k sousedící jednotce, je p ípad, kdy rozhraní není pozvolné, ale 

výrazné, reprezentované pásem, který je sice dostate  odlišný od jednotek na n j navazujících 

z obou stran, ale úzký pro vytvo ení vlastní jednotky. P íkladem tohoto p ípadu je ladem ležící 

úzká plocha neobhospoda ované p dy (s p ípadným náletem d evin) mezi plochou lesa 

a plochou orné p dy. V tomto p ípad  je nutno vést hranici po jedné stran  tohoto „pásu“ a jeho 

území p lenit k vybrané základní krajinné jednotce. 

3.6.1.2.3 Vnit ní struktura jednotky 

Vnit ní struktura základní krajinné jednotky m že být stejnorodá i r znorodá. Jednotky 

se stejnorodou strukturou jsou ty, jejichž tvar reliéfu a zp sob využití je stejný i podobný ve 

všech ástech této jednotky. Z hlediska len ní je vymezování takových jednotek jednodušší, 

nebo  jejich vymezení je dáno pouze zjevnou odlišností relativn  homogenní vnit ní struktury v i 

odlišné struktu e jiné jednotky (a  již stejnorodé i r znorodé). Jednotky s vnit ní r znorodou 

strukturou vytvá í drobné, r zn i stejn  velké plochy prom nlivých tvar , které se v rámci dané 

základní krajinné jednotky odlišují od stejnorodé i r znorodé vnit ní struktury okolních jednotek. 

Z hlediska len ní v i jednotkám se stejnorodou vnit ní strukturou je odlišení zjevné, v i 

jednotkám s r znorodou strukturou je však t eba pe liv  zvážit podobnosti a odlišnosti vnit ních 

krajinných struktur jiných základních krajinných jednotek. 
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3.6.1.2.4 Dynamika vnit ních zm n 

Dynamikou vnit ních zm n území je myšlena míra neustálenosti zp sob  využití. 

Z hlediska tohoto kritéria len ní je d ležité vyd lit ta území, která vykazují vyšší dynamiku 

vnit ních zm n (nap . astá st ídavá p em na orné p dy na zatravn né plochy a naopak, 

ponechání orné p dy ladem i naopak zúrod ování ladem ležících ploch apod.). 

3.6.2 Soubory typ  základních krajinných jednotek 

Vzhledem k ú elu a podrobnosti p edkládané studie nebylo možné specifikovat úplný 

vý et typ  základních krajinných jednotek Jihomoravského kraje. Považujeme však za d ležité 

specifikovat v rámci této studie alespo  soubory typ  základních krajinných jednotek a základní 

principy následného odvozování jednotlivých typ  krajinných jednotek z t chto soubor  typ .  

Na základ  ur ujících hledisek len ní byly na území Jihomoravského kraje rozlišeny 

následující soubory typ  základních krajinných jednotek: 

 Zem lsky obhospoda ované ploché h bety 

 Zem lsky obhospoda ovaná plochá temena h bet  

 Zem lsky obhospoda ované plošiny 

 Zem lsky obhospoda ované výrazné svahy  

 Zem lsky obhospoda ované mírné svahy 

 Zem lsky obhospoda ované terasované svahy 

 Zem lsky obhospoda ovaná m lká údolí  

 Zem lsky obhospoda ovaná dna údolí 

 Zem lsky obhospoda ovaná niva 

 P evážn  zem lsky využívaná niva 

 Údolní dna s p evažujícím zem lským využitím 

 Rozev ená údolí s p evažujícím zem lským využitím 

 Zalesn né ploché h bety 

 Zalesn né výrazn jší vrchy 

 Zalesn ná plochá temena h bet  

 Zalesn né výrazné svahy 

 Zalesn né mírné svahy  

 Zalesn ná niva 

 Zalesn né plošiny 
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 Zalesn né ploché záv ry údolí 

 Zalesn ná sev ená údolí  

 Zalesn ná m lká údolí  

 Vodní plochy  

 Rekrea  využívané plochy 

 Mok adní lada 

 Ladem ležící výrazné svahy 

 Ladem ležící plochá temena h bet  

 P evážn  ladem ležící drobné izolované vrchy 

 Plochá údolí s maloplošnou smíšenou strukturou využití  

 Zástavba sídel 

 Výrobní areály 

Základní principy odvozování jednotlivých typ  základních krajinných jednotek z výše 

uvedených soubor  typ  byly v rámci této studie prov eny pouze na malé ásti krajiny JMK 

a spo ívají p edevším v uplatn ní výše popsaných kritérií len ní v podrobn jším m ítku 

odpovídajícímu pot ebám územn  analytických podklad  a územn  plánovací dokumentace obcí. 

Jako konkrétní p íklady odvozování typ  základních krajinných jednotek z uvedených soubor  

typ  lze uvést nap . vymezení typu jednotky úzká, protáhlá, p evážn  zem lsky využívaná 
niva ve dn  hluboce za íznutých údolí se zalesn nými svahy vycházející ze souboru typu 

evážn  zem lsky využívaná niva, nebo typu jednotky krátké zalesn né mírné svahy 
výslunných expozic vycházející ze souboru typu zalesn né mírné svahy, íp. typu jednotky 

ladem ležící výrazné svahy len né soustavou mezí vycházející ze souboru typu ladem ležící 
výrazné svahy atd. 

Jak již bylo zmín no, výsledkem tohoto odvozování je typologická krajinná jednotka, 

nebo  znaky, jimiž jsou tyto jednotky specifikovány, jsou typologické, tzn. mohou se opakovat 

a v rámci ur itého typu oblasti se shodnou cílovou charakteristikou krajiny nejsou jedine né. 

Stejn  jako u oblastí se shodnou cílovou charakteristikou krajiny je možno i u základních 

krajinných jednotek provést následné individuální tematické len ní, a  již v rámci celých prostor  

chto vymezených jednotek nebo jejich ástí. P íkladem takového individuálního len ní je nap . 

výb r jedné i více konkrétních jednotek typu základní krajinné jednotky jako hodnoty krajinného 

rázu (nap . ladem ležící výrazné svahy s náletem d evin p i okraji zastav né ásti obce – 

pohledov  exponované apod.).  

Pozn.: Základních krajinných jednotek je možno využít jako prostorového rámce vyjád ení hodnot 

pro územn  analytické podklady ORP, a to jak výb rem p íslušného typu jednotky, tak výše 

zmín ným „individuální výb rem“ z t chto jednotek. 
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4 Zjiš ování p ání a požadavk  obyvatel žijících v krajin  

Evropská úmluva o krajin  definuje v odstavci c) lánku „1 – Definice“, kapitoly „I –

Všeobecné ustanovení“ cílovou charakteristiku krajiny takto: „cílová charakteristika krajiny“ 
znamená p ání a požadavky obyvatel týkající se charakteristických rys  krajiny, v niž žijí, 
formulované pro danou krajinu kompetentními ve ejnými orgány. V p edkládané studii byly 

ání a požadavky rámcov  zjiš ovány a následn  zohled ovány v procesu regionalizace krajiny 

JMK.  

4.1 Postup zjiš ování 

el a rozsah studie nep edpokládaly podrobné zjiš ování p ání a požadavk  vybraných 

skupin obyvatel p íslušných krajinných typ  a následné vyhodnocení a formulování t chto p ání 

a požadavk  kompetentními ve ejnými orgány. P esto však bylo d ležité získat alespo  základní 

ehled o sou asném stavu vnímání krajiny a p áních a požadavcích obyvatel v jednotlivých 

obcích Jihomoravského kraje, a tak byly osloveny jednotlivé obce prost ednictvím svých starost , 

kte í obdrželi dotazníky (viz p íloha . 2 Formulá  dotazníku) a byli požádáni o vypln ní 

i zajišt ní vypln ní t chto dotazník  (nap . leny p íslušných komisí obecních zastupitelstev i 

místními znalci).  

Z hlediska obsahu je dotazník len n na dva základní okruhy: 

 A.  Vnímání krajiny 

 B.  P ání a požadavky pro dosažení cílové charakteristiky krajiny (týkající se 

charakteristických rys  krajiny) 

V rámci okruhu A. Vnímání krajiny byli zástupci obcí dotazováni na vnímání krajiny 

z hlediska tvar  reliéfu a prvk  krajiny, které obyvatelé v dané obci vnímají nejvíce (a  už 

v pozitivním i negativním smyslu), dále byl zjiš ován výskyt významných a zajímavých míst 

situovaných v krajin  okolí obce, skute nosti, které jsou p inou pozitivního vnímání obrazu 

krajiny obce a sou ástí tohoto okruhu bylo i zjišt ní možností p ístupnosti a prostupnosti krajiny 

a stavu informovanosti o zajímavých ástech krajiny. 

V rámci okruhu B. P ání a požadavky pro dosažení cílové charakteristiky krajiny 
(týkající se charakteristických rys  krajiny) specifikovali zástupci obcí jednotlivé innosti 

a procesy, které považují v rámci dosažení p ání a požadavk  obyvatel za nejd ležit jší. 
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Podrobná specifikace obsahu dotazníku a zp sob jeho vypl ování je obsahem p íloh . 1 

– 3 Pokyny k vypln ní dotazníku, Formulá  dotazníku a P íklad vypl ování vybraných položek 

dotazníku. Dotazník bylo možno vyplnit ve vlastním formulá i dotazníku ve formátu Microsoft 

Word, který obce obdržely v digitální podob  (viz p íloha formulá  dotazníku) nebo v prost edí 

Edita ního modulu – Krajina (viz. p íloha Postup práce s mapovou aplikací „Edita ní modul – 

Krajina“), který realizovali a poskytli pracovníci Odboru územního plánování a stavebního ádu 

KrÚ JMK.  

Dotazníky k vypln ní byly distribuovány všem obcím Jihomoravského kraje 

prost ednictvím Odboru územního plánování a stavebního ádu Krajského ú adu Jihomoravského 

kraje v ervenci 2010. Zpracované dotazníky poskytlo zmín nému odboru celkem 239 obcí, tj. 

35,5 % z celkového po tu 673 obcí Jihomoravského kraje.  

Po celou dobu, kterou m ly obce k dispozici k vypln ní dotazníku, byla zajišt na 

konzulta ní innost pracovník  spole nosti AGERIS s.r.o. (telefonická, e–mailová) pro p ípadné 

dotazy k obsahu dotazníku a zp sobu jeho vypl ování, což mnohé obce využily. Z typu 

a množství dotaz  zástupc  obcí, po tu navrácených dotazník  a z analýz obsahu vypln ných 

dotazník  vyplynulo, že pro zajišt ní kvalitních údaj  o vnímání krajiny obyvateli by bylo 

vhodn jší zajistit osobní ú asti odborník  p i vypl ování dotazník  s možností p ímé komunikace 

se zástupci obcí. Jedná se totiž o první dotazník k problematice krajiny a jejího vnímání s nímž se 

mnozí zástupci obcí setkali. Analýza obsahu dotazník  nicmén  výrazn  ovlivnila p edkládanou 

územní studii zejména p i provád ní vlastní regionalizace, a to jak p i prostorovém vymezování 

oblastí se shodnou cílovou charakteristikou, tak zejména p i stanovování hledisek len ní 

základních krajinných jednotek.  

4.2 Výsledky zjiš ování 

Údaje z vypln ných dotazník  byly zkontrolovány a kompletn  p evedeny do pracovní 

tabulky formátu Microsoft Excel. Na základ  této pracovní tabulky byly vytvo eny tabulkové 

ehledy sumarizovaných údaj  jednotlivých položek dotazníku, které jsou sou ástí tabulek  A 

a B této územní studie. 

Z dotazníkového šet ení vyplývá ada poznatk  o vnímání krajiny obyvatel v ní žijících. 

Z hlediska reliéfu jsou p irozen  nejvíce vnímány výrazné vrchy, kopce i h bety 

a následn  výrazné svahy a strán , mén  pak deprese (výrazná údolí, rokle a strže). Tato 

skute nost je d sledkem zejména pohledové exponovanosti, v p ípad  depresí pak zejména 

jejich výskytem. Z hlediska typu reliéfu byl více vnímány jeho lenité a zvln né formy. Z negativn  

vnímaných forem reliéfu byly uvád ny zejména jeho antropogenní formy – zejména lomy, t žební 
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prostory, haldy, odvaly, projevy poddolování, velkoplošné zem lské terasy, v menší mí e 

náspy a zá ezy. 

Z hlediska dalších krajinotvorných prvk  lze za nejvíce vnímané považovat souvislé lesní 

porosty a dále „vodní prvky krajiny“ – eky, potoky, náhony, rybníky a jezera. K významn  

vnímaným krajinotvorným prvk m pat í i rozsáhlé plochy orné p dy, které však ást respondent  

uvedla jako negativn  vnímané. Do pom rn etn  vnímané skupiny krajinotvorných prvk  lze 

za adit i trvalou, pohledov  významn jší vegetaci – izolované porosty a remízy, významné stromy 

i skupiny, stromo adí, aleje, d eviny v doprovodu vodních tok  a ploch, vinice, zahrádky. 

Z negativn  vnímaných krajinotvorných prvk  byly nej etn ji vnímané pohledov  exponované 

stavby – stožáry v trných elektráren, nadzemních vedení a mobilních operátor , výrazné 

komunikace a jiné dopravní stavby, zem lské areály, objekty sklad  a výroby, fotovoltaické 

elektrárny. Pom rn  negativn  vnímány byly však i plochy ladem ležících pozemk  (s d evinami 

i bez), mén  pak chatové osady a kolonie, opušt né t žební prostory, objekty nákupních center 

a zahrádkové kolonie. 

Z hlediska významných a zajímavých míst v krajin  okolí obce byla zmi ována zejména 

místa (cíl) astých vycházek a místa dalekých rozhled , mén  pak místa astých shromaž ování 

i místa historických událostí, ješt  mén  místa využívaná i využitelná pro trávení volného asu. 

Z hlediska d vod  obliby celkového obrazu krajiny okolí obce byla nejvíce zmi ována 

celková kompozice ásti krajiny. Pom rn asto byla respondenty dotazník  preferována krajina 

bez výrazných technických d l. Z hlediska p ehlednosti, pohledové otev enosti i uzav enosti 

a lenitosti krajiny nebyly v preferencích respondent  žádné významné rozdíly. 

ístupnost a prostupnost krajiny byla v tšinou vnímána jako dostate ná, za o n co 

mén  dostate nou byla považovaná napojenost zastav ných ástí obcí na volnou krajinu, a koliv 

zde již více než p tina respondent  považuje tato napojení za omezená i velmi omezená. 

Z hlediska prostupnosti krajiny okolí obce sítí cest pro p ší a cyklisty je t etina respondent  

nespokojena a považuje tuto prostupnost za omezenou i velmi omezenou. 

V oblasti p ání a požadavk  pro dosažení cílové charakteristiky krajiny uvád lo nejvíce 

respondent  pot ebu obnovy i realizace polních cest, p šin i cyklostezek, dále pak staveb pro 

volný as, rekreaci a rozvoj turistického ruchu, výsadby doprovodných d evin alejí, mezí, vodních 

tok  a ploch a obnovu drobných sakrálních staveb. Pom rn etn  požadované byly i realizace 

protierozních a protipovod ových opat ení, realizace rybník , výsadby d evin v pohledov  

významných polohách, realizace biocenter a biokoridor  a revitalizace vodních tok . 
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5 Vazba na územní plánování 

V rámci studie jsme se v novali dv ma hierarchicky odlišným typ m krajinných jednotek. 

Pro celé území JMK byly vymezeny oblasti se shodnými cílovými charakteristikami krajiny 
a pro vybraná území základní krajinné jednotky. 

Zp sob a podrobnost vymezení oblastí se shodnými cílovými charakteristikami 
krajiny edur uje využití t chto krajinných jednotek jako podkladu pro Zásady územního rozvoje 

Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR JMK). Z hlediska vztah  k legislativn  definovaným pojm m 

zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis  

(dále jen stavební zákon) a jeho provád cích vyhlášek lze kategorii oblast se shodnou cílovou 
charakteristikou krajiny ibližn  ztotožnit jak s pojmem region (u n hož lze vysledovat 

spole né charakteristiky na úrovni typ  georeliéfu a p evládajících zp sob  využití území), tak 

s pojmem území, jež vytvá í soubory základních ploch, jejichž seskupení a skladba zp sobu 

využití má ur itý charakter, p emž základními plochami jsou mín ny plochy p im en  

homogenní z hlediska zp sobu (a intenzity) využití. Je t eba si však uv domit, že na rozdíl od 

oblasti se shodnou cílovou charakteristikou krajiny vykazuje definice regionu pom rn  

široké pojetí této jednotky z hlediska prostorového rozsahu – velikost, a tak lze p edpokládat, že 

oblasti se shodnou cílovou charakteristikou krajiny budou svým pojetím bližší spíše územím.  

Podrobn jší len ní krajiny na úrovni základních krajinných jednotek bude možno 

vhodn  využít jako podklad pro územní plány, zejména pak pro koncepci uspo ádání krajiny a pro 

hlavní výkres v nezastav ných ástech obce. Z hlediska vztah  k legislativn  definovaným 

pojm m stavebního zákona a jeho provád cích vyhlášek lze základní krajinné jednotky 

ztotožnit s pojmem plocha, a to na úrovních souboru ploch, jednotlivých ploch i ástí ploch 

v závislosti na mí e homogenity, zp sobu využití a tvar  georeliéfu p íslušné základní krajinné 
jednotky. 
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6 Vztah oblastí se shodnou cílovou charakteristikou krajiny 
k oblastem krajinného rázu 

Krajinné jednotky typologického len ní – oblasti se shodnou cílovou charakteristikou 

krajiny je možno využít pro specifikaci tzv. oblastí krajinného rázu ve smyslu zákona . 114/1992 

Sb., o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis . Bu to je možné oblasti krajinného 

rázu pojmout rovn ž typologicky a ztotožnit je s oblastmi se shodnou cílovou charakteristikou 

krajiny, nebo provést následné individuální len ní v rámci oblastí se shodnou cílovou 

charakteristikou krajiny tak, aby každá z vymezených jednotek byla na základ  své konkrétní 

polohy a dalších znak  jedine ná, odlišená od jiných jednotek stejného typu (pozn.: p íkladem 

takového individuálního len ní je nap . geomorfologické len ní R). 
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7 Specifikace oblastí se shodnou cílovou charakteristikou 
krajiny Jihomoravského kraje 

7.1 Vysv tlivky k položkám popisu 

U jednotlivých stanovených typ  oblastí se shodnou cílovou charakteristikou krajiny je 

popsána jejich sou asná i cílová charakteristika pomocí dále specifikovaných díl ích položek 

SOU ASNÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Stru ná celková charakteristika typu oblasti se shodnou cílovou charakteristikou krajiny. 

CHARAKTERISTIKA RELIÉFU A HORNINOVÉHO PROST EDÍ 

 Heslovitá charakteristika celkového utvá ení reliéfu, jeho typických tvar  a horninového 

prost edí. 

CHARAKTERISTIKA ZP SOBU VYUŽÍVÁNÍ  

 Heslovitá charakteristika p evažujících a dalších zásadních zp sob  využívání 

spolupodílejících se na utvá ení celkového charakteru krajiny. 

SKUPINY TYP  ZÁKLADNÍCH KRAJINNÝCH JEDNOTEK 

 P ehled skupin typ  základních krajinných jednotek, které se b žn  vyskytují v daném typu 

oblasti se shodnou cílovou charakteristikou krajiny. Skupiny typ  jednotek jsou v p ehledu 

rozd leny na ur ující a dopl ující. Ur ujícími jsou ty skupiny typ  základních krajinných 

jednotek, které jsou pro daný typ oblasti se shodnou cílovou charakteristikou krajiny 

reprezentativní a které v sou tu v jednotlivých segmentech typu výrazn  p evažují. 

Dopl ujícími jsou ty skupiny typ  základních krajinných jednotek, jejichž zastoupení v území 

není pro za azení do daného typu oblasti se shodnou cílovou charakteristikou krajiny 

rozhodující, které však zárove asto podstatn  ovliv ují aktuální charakter díl ích segment  

typu. 

PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ 

 Vyjád ení typické vnit ní struktury daného typu oblasti se shodnou cílovou charakteristikou 

krajiny (vnit ní uspo ádání) a typické sousednosti s jinými typy oblastí se shodnou cílovou 

charakteristikou krajiny (vn jší uspo ádání). 
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VNÍMÁNÍ KRAJINY 

 Hodnocení pohledové exponovanosti, otev enosti i uzav enosti daného typu oblasti se 

shodnou cílovou charakteristikou krajiny a jeho díl ích struktur. 

ÍRODNÍ A KRAJINNÉ HODNOTY 

 P ehled hlavních p írodních a krajinných hodnot charakteristických pro segmenty daného typu 

oblasti se shodnou cílovou charakteristikou krajiny, kterým je t eba p i plánování využití území 

novat zvláštní pozornost. Uvád né hodnoty se ovšem nutn  nemusí vyskytovat ve všech 

segmentech daného typu krajinné oblasti v úplném zastoupení. 

PROCESY (SÍLY, TLAKY) 

 Vý et základních antropogenních proces  probíhajících v sou asné dob  v daném typu 

oblasti se shodnou cílovou charakteristikou krajiny. 

NARUŠENÍ, OHROŽENÍ 

 P ehled hlavních forem aktuálního ohrožení i narušení krajiny a jejích hodnot. 

ROZŠÍ ENÍ 

 P ehled rozší ení segment  daného typu oblasti se shodnou cílovou charakteristikou krajiny 

v JMK. 

CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Stru ná celková charakteristika cílového stavu daného typu oblasti se shodnou cílovou 

charakteristikou krajiny. 

ZÁSADY (PRAVIDLA) PRO OCHRANU, SPRÁVU A PLÁNOVÁNÍ (DOSAŽENÍ CÍLOVÉ 
CHARAKTERISTIKY) 

 P ehled základních pravidel pro lidskou innost v daném typu oblasti se shodnou cílovou 

charakteristikou krajiny, uspo ádaný dle jednotlivých obor  této innosti podílejících se 

formování krajiny. 

POŽADAVKY NA USPO ÁDÁNÍ A VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚKOLY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 Formulace základních úkol  pro územn  plánovací innost za ú elem dosažení cílové 

charakteristiky 
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7.2 Popis jednotlivých typ  oblastí se shodnou cílovou 
charakteristikou krajiny 

1 NIVNÍ ZEM LSKÁ KRAJINA 

SOU ASNÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Rovinatá, p irozená záplavová území ve dnech širokých údolí s výrazn  dominantním 

zem lským využitím. Typické jsou rozsáhlé bloky orné p dy. Charakteristickým prvkem jsou 

i v tší vodní toky ( eky), p vodn  se p irozen  v tvící do více ramen, por znu s fragmenty 

doprovodných lužních porost . 



 NIVNÍ ZEM LSKÁ KRAJINA 
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CHARAKTERISTIKA RELIÉFU A HORNINOVÉHO PROST EDÍ 

 Reliéf rovinatý, bez výrazn jších tvar  

 Horninové prost edí je v zásad  homogenní (nivní sedimenty) 

CHARAKTERISTIKA ZP SOBU VYUŽÍVÁNÍ  

 Zcela dominuje orná p da, v tšinou v podob  rozsáhlých blok , spíše ojedin le 

i s dochovanými maloplošnými a liniovými strukturami (meze, stromo adí…) 

 Lesní porosty jsou zastoupeny pom rn  málo, (v tšinou) v podob  drobných celk  

 Sídla jsou zastoupená v malé mí e – zejm. samoty, p íp. r zn  velké vesnice, zatímco sídla 

stského typu jsou výjime ná (Židlochovice) 

 Vodní toky jsou zpravidla regulované, p irozené úseky však nejsou výjimkou 

 P ítomny mohou být i zatopené bývalé t žební prostory št rkopískoven  

SKUPINY TYP  ZÁKLADNÍCH KRAJINNÝCH JEDNOTEK 

Ur ující skupiny typ  jednotek 

 Zem lsky obhospoda ovaná niva 

Dopl ující skupiny typ  jednotek 

 Zástavba sídel 

 Zalesn ná niva 

 Výrobní areály 

 Vodní plochy 

PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ 

Vnit ní uspo ádání 

 V zásad  monofunk ní jednotka s p evahou zem lského využití a místn  se sídelními, 

lesními nebo vodními enklávami i poloenklávami 

 Sídla jsou obvykle rozmíst na p i okrajích území 

 Hranice skupin typ  základních krajinných jednotek jsou výrazné 

Vn jší uspo ádání 

 Navazuje zejména na jiné typy nivních nebo p evážn  zem lských krajinných oblastí 

VNÍMÁNÍ KRAJINY 

 Krajiny pohledov  otev ené 

 Vn jškov  se vesm s výrazn  projevují všechny charakteristické zp soby využívání 
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ÍRODNÍ A KRAJINNÉ HODNOTY 

 P ehlednost krajiny 

 P irozené úseky vodních tok  s doprovodnými porosty 

 Zbytky starých ních ramen 

 Fragmenty lužních les  

 Cenné nelesní mok adní ekosystémy 

PROCESY (SÍLY, TLAKY) 

 Dlouhodob  vysoké procento zorn ní 

 R zn  intenzivní rozvoj sídel 

NARUŠENÍ, OHROŽENÍ 

 Povod ové ohrožení zástavby 

 Narušení p irozeného vodního režimu (odvodn ní) 

 Rozši ování zástavby 

 Umís ování alternativních zdroj  energie (solární elektrárny) 

 Brownfields výrobních areál  

ROZŠÍ ENÍ 

 Boskovická brázda – v niv  Svratky (Tišnovská kotlina) 

 Dyjsko–svratecký úval – v nivách Svratky (Rajhrad – Žab ice), dolní Litavy (niva Svratky – 

nín), Jihlavy (Pravlov – Poho elice), Jevišovky (Žerotice – Lechovice, u Božic, 

Hrušovany n/J. – niva Dyje) a Dyje (Jaroslavice – Hevlín (ústí Jevišovky – Novosedly) 

 Dolnomoravský úval – ásti niv Dyje (Nové Mlýny – Rakvice – Podivín – Ladná) a Moravy 

(Lanžhot – Týnec, Týnec – Hodonín, Rohatec – Strážnice – Veselí nad Moravou – Zlínský 

kraj) 

CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Nivní zem lská krajina s prom nlivou strukturou využití s ohledem na riziko povodní, 

s významným zastoupením zatravn ných ploch, p ípadn  i lužních les  



 NIVNÍ ZEM LSKÁ KRAJINA 
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ZÁSADY (PRAVIDLA) PRO OCHRANU, SPRÁVU A PLÁNOVÁNÍ (DOSAŽENÍ CÍLOVÉ 
CHARAKTERISTIKY) 

 Zem lství: vhodná struktura s ohledem na zájmy ochrany p írody a krajiny a povod ová 

rizika – preference trvalých travních porost , roz len ní blok  orné p dy (zejm. pásy trvalé 

vegetace a sítí ú elových komunikací) 

 Lesní hospodá ství: zales ování vhodných ploch v souladu se zájmy ochrany p írody a krajiny 

a protipovod ové ochrany (zejm. v rámci jednozna  vymezeného územního systému 

ekologické stability, p íp. na jiných plochách z r zných d vod  dlouhodob  zem lsky 

nevyužívaných nebo pro zem lskou innost nevhodných) – preference mimoproduk ních 

funkcí les  (p edevším ekologické a vodohospodá ské) 

 Vodní hospodá ství: vhodná revitaliza ní opat ení (nap . sm rové a spádové úpravy výrazn  

um le nap ímených a zahloubených koryt, minimalizace p sobení migra ních bariér na 

tocích, rušení n kterých protipovod ových hrází nemajících žádný p ímý pozitivní vliv na 

ochranu sídel) a protipovod ová opat ení (nap . volné rozlivové plochy; ochranné hráze pouze 

na ochranu sídel, co nejvíce odsazené od tok ), nové vodní plochy a vodohospodá ské stavby 

ípustné pouze v p ípad , že nedojde k závažn jším konflikt m se zájmy ochrany p írody 

a krajiny a protipovod ové ochrany 

 Urbanistický rozvoj: limitovaný možnostmi protipovod ových opat ení a stávající urbánní 

struktury, kterou lze doplnit využitím nezastav ných ploch uvnit  sídel a ploch na zastav né 

území bezprost edn  navazujících, pokud budou sou asn  se stávajícím zastav ným územím 

zabezpe eny protipovod ovými opat eními; podpora odstra ování nevyužívaných staveb 

a areál  (brownfields) a jejich konverze na nezastav ná území 

 Doprava: redukce prostorových zásah  nových dopravních staveb do území na nezbytn  

nutnou míru a jejich maximální možné p izp sobení pot ebám protipovod ové ochrany 

a zájm m ochrany p írody a krajiny 

 T žba nerost : povrchová t žba nivních sediment  (št rkopísk ) p ípustná pouze v p ípad , 

že nedojde k závažn jším konflikt m se zájmy ochrany p írody a krajiny a protipovod ové 

ochrany 

 Za ízení na likvidaci odpad : nežádoucí v jakékoliv form  (podob ) 

 Energetika a spoje: redukce prostorových zásah  staveb a za ízení do území na nezbytn  

nutnou míru (koridory technických sítí a s nimi p ímo souvisící bodové stavby, nikoliv plošn  

rozsáhlejší areálová za ízení technické vybavenosti) 

 Cestovní ruch a rekreace: rozvoj "m kkých" forem rekrea ního využití bez areálových za ízení 

a staveb s negativními vlivy na zájmy ochrany p írody a krajiny a protipovod ové ochrany 
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POŽADAVKY NA USPO ÁDÁNÍ A VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚKOLY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 Vymezit linii zastavitelných ploch obcí s ohledem na p irozené záplavové území a ochranu 

údolních niv; rozvoj sídel omezit na plochy dopl ující zastav né území, které budou sou asn  

se stávajícím zastav ným územím zabezpe eny protipovod ovými opat eními. 

 V nezastav ném území vytvá et územní podmínky pro revitalizaci vodních tok  a navazujících 

nivních ekosystém , pro celkov  pest ejší strukturu využití s vyšším zastoupením lužních les  

a zatravn ných ploch a pro šetrné formy rekrea ního využití. 
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2 NIVNÍ LESOZEM LSKÁ KRAJINA 

SOU ASNÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Rovinatá, p irozená záplavová území ve dnech širokých údolí s p evažujícím zem lským 

využitím a s prom nlivým, avšak v charakteru krajiny významn  se projevujícím zastoupením 

lužních les . Charakteristickým prvkem jsou i v tší vodní toky ( eky), p vodn  se p irozen  

tvící do více ramen. 

CHARAKTERISTIKA RELIÉFU A HORNINOVÉHO PROST EDÍ 

 Reliéf rovinatý, bez výrazn jších tvar  

 Horninové prost edí je v zásad  homogenní (nivní sedimenty) 

CHARAKTERISTIKA ZP SOBU VYUŽÍVÁNÍ  

 P evažují rozsáhlé bloky orné p dy 

 Vždy jsou zastoupené i r zn  velké (v tšinou však menší) celky lužních les  
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 Místn  prom nliv  jsou zastoupeny trvalé travní porosty, p ípadn  i rozsáhlé sady (Nosislav – 

Velké N ice) 

 Sídla jsou zastoupená v malé mí e, v tšinou na okrajích území – samoty, okraje vesnické 

zástavby 

 Vodní toky jsou zpravidla regulované, p irozené úseky však nejsou výjimkou 

 Vzácn ji jsou dochovaná i mrtvá ní ramena  

SKUPINY TYP  ZÁKLADNÍCH KRAJINNÝCH JEDNOTEK 

Ur ující skupiny typ  jednotek 

 Zem lsky obhospoda ovaná niva 

 Zalesn ná niva 

Dopl ující skupiny typ  jednotek 

 Zástavba sídel 

 Výrobní areály 

 Vodní plochy 

PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ 

Vnit ní uspo ádání 

 V zásad  „bifunk ní“ jednotka s p evahou souvislých blok  orné p dy a s pom rn etnými, 

zn  velkými a r zn  uspo ádanými lužními lesy 

 Sídla jsou obvykle rozmíst na p i okrajích území 

 Hranice skupin typ  základních krajinných jednotek jsou výrazné 

Vn jší uspo ádání 

 Navazuje zejména na jiné typy nivních nebo p evážn  zem lských krajinných oblastí 

VNÍMÁNÍ KRAJINY 

 Krajiny pohledov  otev ené až polootev ené 

 Vn jškov  se vesm s výrazn  projevují všechny charakteristické zp soby využívání 

ÍRODNÍ A KRAJINNÉ HODNOTY 

 P ehlednost krajiny 

 Ekosystémy lužních les  

 P irozené úseky vodních tok  s doprovodnými porosty 

 Zbytky starých ních ramen 

 Cenné nelesní mok adní ekosystémy 
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PROCESY (SÍLY, TLAKY) 

 Dlouhodob  vysoké procento zorn ní zem lské p dy 

NARUŠENÍ, OHROŽENÍ 

 Povod ové ohrožení zástavby 

 Narušení p irozeného vodního režimu (odvodn ní) 

 Nevhodná skladba lesních porost  

 Rozši ování zástavby 

 Umís ování alternativních zdroj  energie (solární elektrárny) 

 Brownfields výrobních areál  

ROZŠÍ ENÍ 

 Dyjsko–svratecký úval – v nivách Svratky (Chrlice – Rajhrad, Židlochovice – Velké N ice – 

Vranovice, Pouzd any – Iva ), Jihlavy (Poho elice – P ibice), Jevišovky (nad Hrušovany n/J.) 

a Dyje (Tasovice – Hrádek, Hevlín – Trávní Dv r, Jevišovka – Brod nad Dyjí – Pasohlávky) 

 Dolnomoravský úval – ásti niv Dyje (u Lednice, nad soutokem s Moravou) a Moravy 

(u Strážnice, u Moravského Písku) 

CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Nivní lesozem lská krajina s prom nlivou strukturou využití s ohledem na riziko povodní 

s významným zastoupením zatravn ných ploch a r zn  velkých celk  lužních les  

ZÁSADY (PRAVIDLA) PRO OCHRANU, SPRÁVU A PLÁNOVÁNÍ (DOSAŽENÍ CÍLOVÉ 
CHARAKTERISTIKY) 

 Zem lství: vhodná struktura s ohledem na zájmy ochrany p írody a krajiny a povod ová 

rizika – preference trvalých travních porost , roz len ní blok  orné p dy (zejm. pásy trvalé 

vegetace a sítí ú elových komunikací) 

 Lesní hospodá ství: preference mimoproduk ních funkcí les  (p edevším ekologické 

a vodohospodá ské), event. zales ování dalších vhodných ploch v souladu se zájmy ochrany 

írody a krajiny a protipovod ové ochrany (zejm. v rámci jednozna  vymezeného 

územního systému ekologické stability, p íp. na jiných plochách z r zných d vod  dlouhodob  

zem lsky nevyužívaných nebo pro zem lskou innost nevhodných) 

 Vodní hospodá ství: vhodná revitaliza ní opat ení (nap . sm rové a spádové úpravy výrazn  

um le nap ímených a zahloubených koryt, minimalizace p sobení migra ních bariér na 

tocích, rušení n kterých protipovod ových hrází nemajících žádný p ímý pozitivní vliv na 
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ochranu sídel) a protipovod ová opat ení (nap . volné rozlivové plochy; ochranné hráze pouze 

na ochranu sídel, co nejvíce odsazené od tok ), nové vodní plochy a vodohospodá ské stavby 

ípustné pouze v p ípad , že nedojde k závažn jším konflikt m se zájmy ochrany p írody 

a krajiny a protipovod ové ochrany 

 Urbanistický rozvoj: limitovaný možnostmi protipovod ových opat ení a stávající urbánní 

struktury, kterou lze doplnit využitím nezastav ných ploch uvnit  sídel a ploch na zastav né 

území bezprost edn  navazujících, pokud budou sou asn  se stávajícím zastav ným územím 

zabezpe eny protipovod ovými opat eními; podpora odstra ování nevyužívaných staveb 

a areál  (brownfields) a jejich konverze na nezastav ná území 

 Doprava: redukce prostorových zásah  nových dopravních staveb do území na nezbytn  

nutnou míru a jejich maximální možné p izp sobení pot ebám protipovod ové ochrany 

a zájm m ochrany p írody a krajiny 

 T žba nerost : povrchová t žba nivních sediment  (št rkopísk ) p ípustná pouze v p ípad , 

že nedojde k závažn jším konflikt m se zájmy ochrany p írody a krajiny a protipovod ové 

ochrany 

 Za ízení na likvidaci odpad : nežádoucí v jakékoliv form  (podob ) 

 Energetika a spoje: redukce prostorových zásah  staveb a za ízení do území na nezbytn  

nutnou míru (koridory technických sítí a s nimi p ímo souvisící bodové stavby, nikoliv plošn  

rozsáhlejší areálová za ízení technické vybavenosti) 

 Cestovní ruch a rekreace: rozvoj "m kkých" forem rekrea ního využití bez areálových za ízení 

a staveb s negativními vlivy na zájmy ochrany p írody a krajiny a protipovod ové ochrany 

POŽADAVKY NA USPO ÁDÁNÍ A VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚKOLY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 Vymezit linii zastavitelných ploch obcí s ohledem na p irozené záplavové území a ochranu 

údolních niv a lužních les ; rozvoj sídel omezit na plochy dopl ující zastav né území, které 

budou sou asn  se stávajícím zastav ným územím zabezpe eny protipovod ovými 

opat eními. 

 V nezastav ném území vytvá et územní podmínky pro revitalizaci vodních tok  a navazujících 

nivních ekosystém , pro celkov  pest ejší strukturu využití s vyšším zastoupením lužních les  

a zatravn ných ploch a pro šetrné formy rekrea ního využití. 
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3 NIVNÍ ZEM LSKOLESNÍ KRAJINA 

SOU ASNÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Rovinatá, p irozená záplavová území ve dnech širokých údolí s p evažujícími lesy 

a s významným zastoupením zem lsky obhospoda ovaných ploch. Charakteristickým 

prvkem jsou i v tší vodní toky ( eky), p vodn  se p irozen  v tvící do více ramen. 

CHARAKTERISTIKA RELIÉFU A HORNINOVÉHO PROST EDÍ 

 Reliéf rovinatý, bez výrazn jších tvar  

 Horninové prost edí je v zásad  homogenní (nivní sedimenty) 

CHARAKTERISTIKA ZP SOBU VYUŽÍVÁNÍ  

 P evažují lužní lesy 

 Hojn  zastoupené jsou též rozsáhlé bloky orné p dy, p íp. dopln né menšími plochami luk  
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 Sídla jsou zastoupená spíše výjime  – zejm. samoty 

 Vodní toky jsou zpravidla regulované, p irozené úseky však nejsou výjimkou 

 Pom rn  b žn  jsou dochovaná i mrtvá ní ramena  

SKUPINY TYP  ZÁKLADNÍCH KRAJINNÝCH JEDNOTEK 

Ur ující skupiny typ  jednotek 

 Zalesn ná niva 

 Zem lsky obhospoda ovaná niva 

Dopl ující skupiny typ  jednotek 

 Vodní plochy 

 Výrobní areály 

 Zástavba sídel 

PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ 

Vnit ní uspo ádání 

 V zásad  „bifunk ní“ jednotka s p evahou souvislejších celk  lužních les  a s bloky orné p dy, 

zpravidla bez sídel 

 Hranice skupin typ  základních krajinných jednotek jsou výrazné 

Vn jší uspo ádání 

 Navazuje zejména na jiné typy nivních nebo p evážn  zem lských krajinných oblastí 

VNÍMÁNÍ KRAJINY 

 Krajiny pohledov  otev ené až polootev ené 

 Vn jškov  se vesm s výrazn  projevují všechny charakteristické zp soby využívání 

ÍRODNÍ A KRAJINNÉ HODNOTY 

 Ekosystémy lužních les  

 P irozené úseky vodních tok  s doprovodnými porosty 

 Zbytky starých ních ramen 

 Cenné nelesní mok adní ekosystémy 

 Rekrea ní potenciál 

PROCESY (SÍLY, TLAKY) 

 Dlouhodob  stabilizované využití 
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NARUŠENÍ, OHROŽENÍ 

 Povod ové ohrožení zástavby 

 Narušení p irozeného vodního režimu (odvodn ní) 

 Nevhodná skladba lesních porost  

 Rozši ování zástavby 

 Umís ování alternativních zdroj  energie (solární elektrárny) 

 Brownfields výrobních areál  

ROZŠÍ ENÍ 

 Dyjsko–svratecký úval – v nivách Svratky (Vranovice – Iva  a u st ední nádrže Nové Mlýny) 

a Jihlavy (P ibice – st ední nádrž Nové Mlýny) 

 Dolnomoravský úval – ásti niv Dyje (Nové Mlýny – Bulhary – Lednice, Lednice – B eclav, 

eclav – hranice s Rakouskem) a Moravy (východn  od Lanžhota, u Hodonína a Rohatce, 

u Strážnice a Veselí nad Moravou) 

CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Nivní zem lskolesní krajina s prom nlivou strukturou využití s ohledem na riziko povodní, 

s celkovou p evahou lužních les  a s významným zastoupením zatravn ných ploch 

ZÁSADY (PRAVIDLA) PRO OCHRANU, SPRÁVU A PLÁNOVÁNÍ (DOSAŽENÍ CÍLOVÉ 
CHARAKTERISTIKY) 

 Zem lství: vhodná struktura s ohledem na zájmy ochrany p írody a krajiny a povod ová 

rizika – preference trvalých travních porost  

 Lesní hospodá ství: preference mimoproduk ních funkcí les  (p edevším ekologické 

a vodohospodá ské), event. zales ování dalších vhodných ploch v souladu se zájmy ochrany 

írody a krajiny a protipovod ové ochrany (zejm. v rámci jednozna  vymezeného 

územního systému ekologické stability, p íp. na jiných plochách z r zných d vod  dlouhodob  

zem lsky nevyužívaných nebo pro zem lskou innost nevhodných) 

 Vodní hospodá ství: vhodná revitaliza ní opat ení (nap . sm rové a spádové úpravy výrazn  

um le nap ímených a zahloubených koryt, minimalizace p sobení migra ních bariér na 

tocích, rušení n kterých protipovod ových hrází nemajících žádný p ímý pozitivní vliv na 

ochranu sídel) a protipovod ová opat ení (nap . volné rozlivové plochy; ochranné hráze pouze 

na ochranu sídel, co nejvíce odsazené od tok ), nové vodní plochy a vodohospodá ské stavby 

ípustné pouze v p ípad , že nedojde k závažn jším konflikt m se zájmy ochrany p írody 

a krajiny a protipovod ové ochrany 
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 Urbanistický rozvoj: limitovaný plochami lužních les  a možnostmi protipovod ových opat ení 

a stávající urbánní struktury, kterou lze doplnit využitím nezastav ných ploch uvnit  sídel 

a ploch na zastav né území bezprost edn  navazujících, pokud budou sou asn  se 

stávajícím zastav ným územím zabezpe eny protipovod ovými opat eními; podpora 

odstra ování nevyužívaných staveb a areál  (brownfields) a jejich konverze na nezastav ná 

území 

 Doprava: nové stavby nesouvisící s hospoda ením v území jen zcela výjime  (výhradn  ve 

ve ejném zájmu), p i sou asné redukci jejich prostorových zásah  na nezbytn  nutnou míru 

a jejich maximálním možném p izp sobení pot ebám protipovod ové ochrany a zájm m 

ochrany p írody a krajiny (v etn  minimalizace zásah  do kompaktních lužních les ) 

 T žba nerost : povrchová t žba nivních sediment  (št rkopísk ) p ípustná jen výjime  za 

spln ní podmínky, že nedojde k závažn jším konflikt m se zájmy ochrany p írody a krajiny 

a protipovod ové ochrany 

 Za ízení na likvidaci odpad : nežádoucí v jakékoliv form  (podob ) 

 Energetika a spoje: redukce prostorových zásah  staveb a za ízení do území na nezbytn  

nutnou míru (koridory technických sítí a s nimi p ímo souvisící bodové stavby, nikoliv plošn  

rozsáhlejší areálová za ízení technické vybavenosti) a zárove  jejich situování pokud možno 

mimo plochy kompaktních lužních les  

 Cestovní ruch a rekreace: rozvoj "m kkých" forem rekrea ního využití bez areálových za ízení 

a staveb s negativními vlivy na zájmy ochrany p írody a krajiny a protipovod ové ochrany 

POŽADAVKY NA USPO ÁDÁNÍ A VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚKOLY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 Vymezit linii zastavitelných ploch obcí s ohledem na p irozené záplavové území a ochranu 

údolních niv a lužních les ; rozvoj sídel omezit na plochy dopl ující zastav né území, které 

budou sou asn  se stávajícím zastav ným územím zabezpe eny protipovod ovými 

opat eními. 

 V nezastav ném území vytvá et územní podmínky pro revitalizaci vodních tok  a navazujících 

nivních ekosystém , pro šetrné formy rekrea ního využití a mimo souvislé lužní lesy pro 

významné zastoupení až dominanci zatravn ných ploch. 
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4 NIVNÍ LESNÍ KRAJINA 

SOU ASNÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Rovinatá, p irozená záplavová území ve dnech širokých údolí, vícemén  celoplošn  

zalesn ná. Charakteristickým prvkem jsou i v tší vodní toky ( eky), p vodn  se p irozen  

tvící do více ramen. 

CHARAKTERISTIKA RELIÉFU A HORNINOVÉHO PROST EDÍ 

 Reliéf rovinatý, bez výrazn jších tvar , p ípadn  s plochými vyvýšeninami (hrúdy) 

 Horninové prost edí je v zásad  homogenní (nivní sedimenty) 

CHARAKTERISTIKA ZP SOBU VYUŽÍVÁNÍ  

 Souvislé komplexy lužních les , místy s r znorodými enklávami i poloenklávami jiných 

zp sob  využívání (pole, louky, mok ady, vodní plochy …) 

 Sídla jsou zastoupená spíše výjime  – výhradn  samoty 
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 Vodní toky jsou áste  regulované, tém  vždy však i s p irozenými úseky 

 B žn  jsou dochovaná mrtvá ní ramena  

SKUPINY TYP  ZÁKLADNÍCH KRAJINNÝCH JEDNOTEK 

Ur ující skupiny typ  jednotek 

 Zalesn ná niva 

Dopl ující skupiny typ  jednotek 

 Zem lsky obhospoda ovaná niva 

PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ 

Vnit ní uspo ádání 

 V zásad  monofunk ní jednotka s dominancí lesa a s jednotlivými nelesními enklávami 

a poloenklávami menších rozloh; 

 Hranice skupin typ  základních krajinných jednotek jsou výrazné 

Vn jší uspo ádání 

 Navazuje zejména na jiné typy nivních nebo p evážn  zem lských krajinných oblastí 

VNÍMÁNÍ KRAJINY 

 Krajiny zvn jšku pohledov  zcela otev ené a uvnit  uzav ené 

 Vn jškov  se výrazn  projevuje základní zp sob využívání (lesy), zatímco ostatní zp soby 

využívání se vn jškov  neprojevují bu  v bec, nebo se projevují nepodstatn  

ÍRODNÍ A KRAJINNÉ HODNOTY 

 Rozsáhlé ekosystémy lužních les  

 P irozené úseky vodních tok  

 Zbytky starých ních ramen 

 Cenné nelesní mok adní ekosystémy 

 Rekrea ní potenciál 

PROCESY (SÍLY, TLAKY) 

 Zales ování nelesních enkláv a poloenkláv 

NARUŠENÍ, OHROŽENÍ 

 Nevhodná skladba lesních porost  
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ROZŠÍ ENÍ 

 Dolnomoravský úval – ásti niv Dyje (B eclav – soutok s Moravou) a Moravy (soutok s Dyjí – 

Lanžhot, Kostice – Hodonín) 

CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Nivní lesní (lužní) krajina 

ZÁSADY (PRAVIDLA) PRO OCHRANU, SPRÁVU A PLÁNOVÁNÍ (DOSAŽENÍ CÍLOVÉ 
CHARAKTERISTIKY) 

 Zem lství: v p ípad  zastoupení zem lské p dy preference trvalých travních porost  

 Lesní hospodá ství: preference mimoproduk ních funkcí les  (p edevším ekologické 

a vodohospodá ské), event. zales ování nelesních enkláv a poloenkláv v souladu se zájmy 

ochrany p írody a krajiny a protipovod ové ochrany (zejm. v rámci jednozna  vymezeného 

územního systému ekologické stability, p íp. na jiných plochách z r zných d vod  dlouhodob  

zem lsky nevyužívaných nebo pro zem lskou innost nevhodných) 

 Vodní hospodá ství: vhodná revitaliza ní opat ení (nap . sm rové a spádové úpravy výrazn  

um le nap ímených a zahloubených koryt, minimalizace p sobení migra ních bariér na 

tocích, rušení n kterých protipovod ových hrází nemajících žádný p ímý pozitivní vliv na 

ochranu sídel) a protipovod ová opat ení (zejm. s využitím p irozené reten ní kapacity lužních 

les ), nové vodní plochy a vodohospodá ské stavby p ípustné pouze v p ípad , že nedojde 

k závažn jším konflikt m se zájmy ochrany p írody a krajiny a protipovod ové ochrany 

 Urbanistický rozvoj: nežádoucí 

 Doprava: nové stavby nesouvisící s hospoda ením v území jen zcela výjime  (výhradn  ve 

ve ejném zájmu), p i sou asné redukci jejich prostorových zásah  na nezbytn  nutnou míru 

a jejich maximálním možném p izp sobení pot ebám protipovod ové ochrany a zájm m 

ochrany p írody a krajiny (v etn  minimalizace zásah  do kompaktních lužních les ) 

 T žba nerost : nežádoucí 

 Za ízení na likvidaci odpad : nežádoucí v jakékoliv form  (podob ) 

 Energetika a spoje: redukce prostorových zásah  staveb a za ízení do území na nezbytn  

nutnou míru (koridory technických sítí a s nimi p ímo souvisící bodové stavby, nikoliv areálová 

za ízení technické vybavenosti) 

 Cestovní ruch a rekreace: rozvoj "m kkých" forem rekrea ního využití bez areálových za ízení 

a staveb s negativními vlivy na zájmy ochrany p írody a krajiny a protipovod ové ochrany 
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POŽADAVKY NA USPO ÁDÁNÍ A VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚKOLY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 Rozvoj sídel (zastavitelné plochy) nepodporovat. 

 V nezastav ném území vytvá et územní podmínky pro revitalizaci vodních tok  a navazujících 

nivních ekosystém , pro šetrné formy rekrea ního využití a pro zachování p írodn i 

esteticky cenných nelesních enkláv. 
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5 NIVNÍ M STSKÁ A P ÍM STSKÁ KRAJINA 

SOU ASNÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Rovinatá, p irozená záplavová území ve dnech širokých údolí s p evažujícími plochami 

zastav ného území a s navazujícími nezastav nými plochami s r znorodou, p evážn  však 

pestrou strukturou využití. Charakteristickým prvkem jsou i v tší vodní toky ( eky), p vodn  se 

irozen  v tvící do více ramen. 

CHARAKTERISTIKA RELIÉFU A HORNINOVÉHO PROST EDÍ 

 Reliéf rovinatý, bez výrazn jších tvar  

 Horninové prost edí je v zásad  homogenní (nivní sedimenty) 

CHARAKTERISTIKA ZP SOBU VYUŽÍVÁNÍ 

 P evažují plochy zastav ného území se zástavbou nejr zn jšího typu 

 Z jiných zp sob  využití je nejhojn ji zastoupena zem lská p da (zejm. orná) 
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 Lesní porosty jsou zastoupeny málo, (v tšinou) v podob  drobných celk  

 Vodní toky jsou zpravidla regulované 

SKUPINY TYP  ZÁKLADNÍCH KRAJINNÝCH JEDNOTEK 

Ur ující skupiny typ  jednotek 

 Zástavba sídel 

 Výrobní areály 

 Zem lsky obhospoda ovaná niva 

Dopl ující skupiny typ  jednotek 

 Zalesn ná niva 

PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ 

Vnit ní uspo ádání 

 Monofunk ní jednotka urbanizované krajiny, v p ípadech v tšího zastoupení 

neurbanizovaných ploch až polyfunk ní jednotka, 

 Hranice skupin typ  základních krajinných jednotek jsou pom rn  výrazné 

Vn jší uspo ádání 

 Navazuje na jiné typy nivních a urbanizovaných krajin 

VNÍMÁNÍ KRAJINY 

 Krajiny zvn jšku pohledov  otev ené, p íp. až polootev ené 

 Základní zp soby využívání se vn jškov  projevují velmi výrazn  

ÍRODNÍ A KRAJINNÉ HODNOTY 

 Vodní toky s doprovodnými porosty 

 Zbytky starých ních ramen 

 Fragmenty lužních les  

PROCESY (SÍLY, TLAKY) 

 Intenzivní rozvoj a p estavba sídel 

NARUŠENÍ, OHROŽENÍ 

 Povod ové ohrožení 

 Brownfields výrobních areál  

ROZŠÍ ENÍ 

 Dyjsko–svratecký úval – v nivách Svratky a Svitavy v jižní polovin  Brna a pod Brnem 
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CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Nivní m stská a p ím stská krajina s únosnou mírou zastav ní s ohledem na riziko povodní 

ZÁSADY (PRAVIDLA) PRO OCHRANU, SPRÁVU A PLÁNOVÁNÍ (DOSAŽENÍ CÍLOVÉ 
CHARAKTERISTIKY) 

 Zem lství: vhodná struktura s ohledem na zájmy ochrany p írody a krajiny a povod ová 

rizika – preference trvalých travních porost  

 Lesní hospodá ství: preference mimoproduk ních funkcí les  (p edevším rekrea ní, 

ekologické a vodohospodá ské), event. zales ování dalších vhodných ploch v souladu se 

zájmy ochrany p írody a krajiny a protipovod ové ochrany (zejm. v rámci jednozna  

vymezeného územního systému ekologické stability, p íp. na jiných plochách z r zných 

vod  dlouhodob  zem lsky nevyužívaných nebo pro zem lskou innost nevhodných) 

 Vodní hospodá ství: vhodná revitaliza ní opat ení (nap . sm rové a spádové úpravy výrazn  

um le nap ímených a zahloubených koryt, minimalizace p sobení migra ních bariér na 

tocích) a protipovod ová opat ení (ochranné hráze pouze na ochranu sídla, co nejvíce 

odsazené od tok ), nové vodní plochy a vodohospodá ské stavby p ípustné pouze v p ípad , 

že nedojde k závažn jším konflikt m se zájmy ochrany p írody a krajiny a protipovod ové 

ochrany 

 Urbanistický rozvoj: limitovaný možnostmi protipovod ových opat ení a stávající urbánní 

struktury, kterou lze doplnit využitím nezastav ných ploch uvnit  sídel a ploch na zastav né 

území bezprost edn  navazujících, pokud budou sou asn  se stávajícím zastav ným územím 

zabezpe eny protipovod ovými opat eními; podpora odstra ování nevyužívaných staveb 

a areál  (brownfields) a jejich p ípadné konverze na nezastav ná území 

 Doprava: redukce prostorových zásah  nových dopravních staveb do území na nezbytn  

nutnou míru a jejich maximální možné p izp sobení pot ebám protipovod ové ochrany 

a zájm m ochrany p írody a krajiny 

 T žba nerost : povrchová t žba nivních sediment  (št rkopísk ) p ípustná pouze v p ípad , 

že nedojde k závažn jším konflikt m se zájmy ochrany p írody a krajiny a protipovod ové 

ochrany 

 Za ízení na likvidaci odpad : nežádoucí v jakékoliv form  (podob ) 

 Energetika a spoje: redukce prostorových zásah  staveb a za ízení do území na nezbytn  

nutnou míru (koridory technických sítí a s nimi p ímo souvisící bodové stavby, výjime  

areálová za ízení technické vybavenosti, která nejsou v rozporu s protipovod ovou ochranou 

území) 
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 Cestovní ruch a rekreace: rozvoj "m kkých" forem rekrea ního využití bez areálových za ízení 

a staveb s negativními vlivy na zájmy ochrany p írody a krajiny a protipovod ové ochrany 

POŽADAVKY NA USPO ÁDÁNÍ A VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚKOLY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 Zastavitelné plochy umís ovat pouze v území, které má p edpoklady pro efektivní využití 

zejména v kontextu s navrženou dopravní a technickou infrastrukturou, v p ípad  zabezpe ení 

jejich protipovod ové ochrany a prokazatelného nezhoršení situace v protipovod ové ochran  

níže ležících území  

 V nezastav ném území vytvá et územní podmínky pro celkov  pest ejší strukturu využití 

s vyšším zastoupením lužních les  a zatravn ných ploch a pro šetrné formy rekrea ního 

využití, p ípadn  i pro revitalizaci vodních tok  a navazujících nivních ekosystém . 



 PLOCHÁ JEZERNÍ KRAJINA 
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6 PLOCHÁ JEZERNÍ KRAJINA 

SOU ASNÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Plochá krajina s dominujícími plochami um lých ních jezer a s p ilehlým územím se 

souvisícím využitím. 

CHARAKTERISTIKA RELIÉFU A HORNINOVÉHO PROST EDÍ 

 Reliéf rovinatý, p evážn  zatopený, bez výrazn jších tvar  

 Horninové prost edí je v zásad  homogenní (fluviální sedimenty) 

CHARAKTERISTIKA ZP SOBU VYUŽÍVÁNÍ  

 Dominují vodní plochy (p ehradní jezera) s doprovodnou b ehovou a mok adní vegetací 

 Jiné zp soby využití jsou zastoupené pouze dopl kov  – nejvíce zem lská p da (rozsáhlé 

bloky orné p dy a menšími plochy luk) 
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 Sídla jsou zastoupená okrajov  – zejm. rekrea ní areály 

SKUPINY TYP  ZÁKLADNÍCH KRAJINNÝCH JEDNOTEK 

Ur ující skupiny typ  jednotek 

 Vodní plochy 

Dopl ující skupiny typ  jednotek 

 Rekrea  využívané plochy 

 Mok adní lada 

 Zem lsky obhospoda ované plošiny 

 Výrobní areály 

PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ 

Vnit ní uspo ádání 

 V jádru monofunk ní jednotka s p ehradními jezery, na okrajích s p echody do polyfunk ního 

charakteru s prom nlivým zem lským, rekrea ním, p íp. jiným využitím 

 Hranice skupin typ  základních krajinných jednotek jsou vesm s výrazné 

Vn jší uspo ádání 

 Navazuje na r zné typy nivních nebo p evážn  zem lských krajin 

VNÍMÁNÍ KRAJINY 

 Krajiny pohledov  otev ené 

 Vn jškov  se vesm s výrazn  projevují všechny charakteristické zp soby využívání 

ÍRODNÍ A KRAJINNÉ HODNOTY 

 Soustava ekosystém  vodních ploch a navazujících cenných mok adních ekosystém  

 Mimo ádný rekrea ní potenciál 

PROCESY (SÍLY, TLAKY) 

 Výrazné rekrea ní využití 

NARUŠENÍ, OHROŽENÍ 

 Nadm rná eutrofizace vodního prost edí 

 Umís ování alternativních zdroj  energie (solární elektrárny) 

ROZŠÍ ENÍ 

 Dyjsko–svratecký úval a Dolnomoravský úval – vodní nádrže Nové Mlýny 
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CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Plochá jezerní krajina s únosnou mírou rekrea ního využití s ohledem na kvalitu vody 

a p írodního prost edí 

ZÁSADY (PRAVIDLA) PRO OCHRANU, SPRÁVU A PLÁNOVÁNÍ (DOSAŽENÍ CÍLOVÉ 
CHARAKTERISTIKY) 

 Zem lství: vhodná struktura s ohledem na zájmy ochrany p írody a krajiny a riziko 

nadm rné eutrofizace vodních nádrží, v nádržích p im ený chov ryb 

 Lesní hospodá ství: p ípadné zales ování vhodných ploch v souladu se zájmy ochrany p írody 

a krajiny a ochrany kvality vody v nádržích (zejm. v rámci jednozna  vymezeného územního 

systému ekologické stability) – preference mimoproduk ních funkcí les  (p edevším 

ekologické a vodohospodá ské) 

 Vodní hospodá ství: využívání vodních nádrží v souladu se zájmy ochrany p írody a krajiny 

a s jejich rekrea ním významem 

 Urbanistický rozvoj: limitovaný možnostmi stávající urbánní struktury, kterou lze doplnit 

využitím nezastav ných ploch uvnit  sídel a ploch na zastav né území bezprost edn  

navazujících, p im en  k charakteru krajiny a k pot ebám ochrany ZPF, podpora 

individuálních ešení konverze nevyužívaných areál  (brownfields) 

 Doprava: redukce prostorových zásah  nových dopravních staveb do území na nezbytn  

nutnou míru a jejich maximální možné p izp sobení rekrea nímu využití území a zájm m 

ochrany p írody a krajiny 

 T žba nerost : nežádoucí 

 Za ízení na likvidaci odpad : nežádoucí v jakékoliv form  (podob ) 

 Energetika a spoje: redukce prostorových zásah  staveb a za ízení do území na nezbytn  

nutnou míru (koridory technických sítí a s nimi p ímo souvisící bodové stavby, výjime  

areálová za ízení technické vybavenosti, která nejsou v rozporu s rekrea ním využitím území 

a se zájmy ochrany p írody a krajiny) 

 Cestovní ruch a rekreace: rozvoj rekrea ního využití s p ípadnými stavbami a areálovými 

za ízeními bez negativních vliv  na zájmy ochrany p írody a krajiny 

POŽADAVKY NA USPO ÁDÁNÍ A VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚKOLY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 Zastavitelné plochy umís ovat pouze v území, které má p edpoklady pro efektivní využití 

(zejména pro rekrea ní ú ely) v kontextu s dopravní a technickou infrastrukturou, aniž by 

docházelo k zásadním st et m se zájmy ochrany p írody a krajiny 
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 V nezastav ném území v návaznosti na vodní plochy vytvá et územní podmínky pro dotvo ení 

írodního zázemí vodních ploch a pro šetrné formy rekrea ního využití 



 PLOCHÁ RYBNI NÍ KRAJINA 
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7 PLOCHÁ RYBNI NÍ KRAJINA  

SOU ASNÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Plochá krajina s rozsáhlejšími rybni ními soustavami s velkými rybníky a navazujícím územím 

s prom nlivým využitím. 

CHARAKTERISTIKA RELIÉFU A HORNINOVÉHO PROST EDÍ 

 Reliéf rovinatý až nevýrazn  zvln ný (relativní p evýšení odpovídá charakteru roviny až 

ploché pahorkatiny), z velké ásti zatopený, bez výrazn jších tvar  

 Horninové prost edí je v zásad  homogenní (fluviální sedimenty) 

CHARAKTERISTIKA ZP SOBU VYUŽÍVÁNÍ  

 V r zném vzájemném pom ru se st ídají vodní plochy (rybníky) s doprovodnou b ehovou 

a mok adní vegetací, plochy les  a plochy zem lské p dy (zejm. orné p dy a trvalých 

travních porost  a n kdy i vinic) 
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 Sídla jsou zastoupená v malé mí e – samoty a okrajové ásti venkovské zástavby 

 Charakteristická je p ítomnost vodních tok  a kanál  propojujících rybníky 

SKUPINY TYP  ZÁKLADNÍCH KRAJINNÝCH JEDNOTEK 

Ur ující skupiny typ  jednotek 

 Vodní plochy 

 Zem lsky obhospoda ovaná niva 

 Zem lsky obhospoda ované plošiny 

 Zalesn né plošiny 

 Zalesn né mírné svahy 

 Zalesn ná niva 

Dopl ující skupiny typ  jednotek 

 Zástavba sídel 

PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ 

Vnit ní uspo ádání 

 Spíše polyfunk ní jednotka s prom nlivým zastoupením rybník , ploch les  a zem lské 

dy 

 Sídla jsou obvykle umíst na p i okrajích území 

 Hranice skupin typ  základních krajinných jednotek jsou vesm s výrazné 

Vn jší uspo ádání 

 Navazuje zejména na r zné typy nivních nebo p evážn  zem lských krajin 

VNÍMÁNÍ KRAJINY 

 Krajiny pohledov  otev ené až polootev ené 

 Vn jškov  se v tšinou výrazn  projevují všechny charakteristické zp soby využívání 

ÍRODNÍ A KRAJINNÉ HODNOTY 

 Soustava ekosystém  vodních ploch a navazujících cenných mok adních ekosystém  

 Lesní ekosystémy 

 Vodní toky s doprovodnými porosty 

 Rekrea ní potenciál 

PROCESY (SÍLY, TLAKY) 

 Rekrea ní využití 
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 R zn  intenzivní rozvoj sídel 

NARUŠENÍ, OHROŽENÍ 

 Nadm rná eutrofizace vodního prost edí 

 Rozši ování zástavby 

 Povod ové ohrožení zástavby 

 Umís ování alternativních zdroj  energie (solární elektrárny) 

ROZŠÍ ENÍ 

 Dyjsko–svratecký úval – Poho elické rybníky, Jaroslavické rybníky 

 Dolnomoravský úval – Nesyt + Nový rybník, Lednické rybníky, rybníky na Kyjovce nad 

Hodonínem 

CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Plochá krajina s velkými rybníky i soustavami rybník  a s prom nlivou strukturou využití 

navazujícího území se zastoupením zem lské p dy s možnými r znými zp soby vhodného 

využití a zpravidla i se zastoupením r zn  velkých lesních porost   

ZÁSADY (PRAVIDLA) PRO OCHRANU, SPRÁVU A PLÁNOVÁNÍ (DOSAŽENÍ CÍLOVÉ 
CHARAKTERISTIKY) 

 Zem lství: vhodná struktura s ohledem na zájmy ochrany p írody a krajiny a riziko 

nadm rné eutrofizace vodních nádrží, v nádržích p im ený chov ryb 

 Lesní hospodá ství: preference mimoproduk ních funkcí les  (p edevším ekologické 

a vodohospodá ské), event. zales ování dalších vhodných ploch v souladu se zájmy ochrany 

írody a krajiny, protipovod ové ochrany a ochrany kvality vody v nádržích (zejm. v rámci 

jednozna  vymezeného územního systému ekologické stability, p íp. na jiných plochách 

z r zných d vod  dlouhodob  zem lsky nevyužívaných nebo pro zem lskou innost 

nevhodných) 

 Vodní hospodá ství: využívání vodních nádrží v souladu se zájmy ochrany p írody a krajiny 

a s jejich vodohospodá ským a rekrea ním významem, vhodná revitaliza ní opat ení (nap . 

sm rové a spádové úpravy výrazn  um le nap ímených a zahloubených koryt vodních tok , 

minimalizace p sobení migra ních bariér na tocích), nové vodní plochy a vodohospodá ské 

stavby p ípustné pouze v p ípad , že nedojde k závažn jším konflikt m se zájmy ochrany 

írody a krajiny a protipovod ové ochrany 

 Urbanistický rozvoj: výhradn  mimo p irozená záplavová území a v p ímé návaznosti na 

stávající zastav ná území, p im en  k charakteru sídel a krajiny a k pot ebám ochrany ZPF 
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 Doprava: redukce prostorových zásah  nových dopravních staveb do území na nezbytn  

nutnou míru a jejich maximální možné p izp sobení rekrea nímu využití území a zájm m 

ochrany p írody a krajiny 

 T žba nerost : povrchová t žba fluviálních sediment  (št rkopísk ) p ípustná jen výjime  

za spln ní podmínky, že nedojde k závažn jším konflikt m se zájmy ochrany p írody a krajiny 

a protipovod ové ochrany 

 Za ízení na likvidaci odpad : nežádoucí v jakékoliv form  (podob ) 

 Energetika a spoje: redukce prostorových zásah  staveb a za ízení do území na nezbytn  

nutnou míru (koridory technických sítí a s nimi p ímo souvisící bodové stavby, výjime  

areálová za ízení technické vybavenosti, která nejsou v rozporu s rekrea ním využitím území 

a se zájmy ochrany p írody a krajiny) 

 Cestovní ruch a rekreace: rozvoj rekrea ního využití s p ípadnými stavbami a areálovými 

za ízeními bez negativních vliv  na zájmy ochrany p írody a krajiny 

POŽADAVKY NA USPO ÁDÁNÍ A VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚKOLY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 Zastavitelné plochy umís ovat pouze v území, které má p edpoklady pro efektivní využití 

(zejména pro rekrea ní ú ely) v kontextu s dopravní a technickou infrastrukturou, aniž by 

docházelo k zásadním st et m se zájmy ochrany p írody a krajiny 

 V nezastav ném území v návaznosti na vodní plochy vytvá et územní podmínky pro pestrou 

strukturu využití a pro šetrné formy rekrea ního využití. 
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8 PLOCHÁ AŽ MÍRN  ZVLN NÁ ZEM LSKÁ KRAJINA 

SOU ASNÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Málo lenitá až rovinatá území s výrazn  dominantním zem lským využitím, s typickými 

rozsáhlými bloky orné p dy a s v tšinou rovn ž se sídly venkovského typu s navazující 

maloplošnou strukturou zem lského využití. 

CHARAKTERISTIKA RELIÉFU A HORNINOVÉHO PROST EDÍ 

 Reliéf rovinatý až mírn  zvln ný (relativní p evýšení odpovídá charakteru roviny až ploché 

pahorkatiny) 

 Údolí i h bety velmi ploché, nevýrazné 

 Výrazn jší vrchy a svahy bu  zcela chybí, nebo jsou vzácné 

 Horninové prost edí je v zásad  homogenní – spraše a jiné kvartérní sedimenty 
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CHARAKTERISTIKA ZP SOBU VYUŽÍVÁNÍ  

 Zcela dominuje orná p da, v tšinou v podob  rozsáhlých blok , spíše ojedin le 

i s dochovanými maloplošnými a liniovými strukturami (meze, stromo adí…), v teplejších 

oblastech jsou významn  zastoupeny i vinice a velkoplošné sady 

 Lesní porosty jsou zastoupeny obvykle v nepatrné mí e, zpravidla v podob  drobných remíz  

 Sídla jsou zastoupená v pom rn  hojné mí e, typické jsou zejména menší až st edn  velké 

vesnice, mén astá jsou sídla m stského typu (nap . Velké Opatovice, Šlapanice, Slavkov 

u Brna, Hustope e, Strážnice) 

 Vodní toky jsou až na výjimky regulované 

SKUPINY TYP  ZÁKLADNÍCH KRAJINNÝCH JEDNOTEK 

Ur ující skupiny typ  jednotek 

 Zem lsky obhospoda ované plošiny 

 Zem lsky obhospoda ované mírné svahy 

 Zem lsky obhospoda ovaná dna údolí 

 Zástavba sídel 

Dopl ující skupiny typ  jednotek 

 Zem lsky obhospoda ované výrazné svahy 

 P evážn  ladem ležící drobné izolované vrchy 

 Výrobní areály 

 Zalesn né plošiny 

 Zalesn né mírné svahy  

 Vodní plochy 

PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ 

Vnit ní uspo ádání 

 Spíše monofunk ní jednotka s p evahou zem lského využití a místn  se sídelními 

enklávami i poloenklávami 

 Sídla jsou ast ji rozmíst na p i okrajích území 

 S výjimkou zástavby sídel, výrobních areál  a vodních ploch jsou hranice skupin typ  

základních krajinných jednotek nevýrazné 

Vn jší uspo ádání 

 Navazuje v tšinou na r zné typy lenit jších krajinných oblastí, zpravidla výše položených 
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VNÍMÁNÍ KRAJINY 

 Krajiny pohledov  otev ené 

 Vn jškov  se vesm s výrazn  projevují všechny charakteristické zp soby využívání 

ÍRODNÍ A KRAJINNÉ HODNOTY 

 P ehlednost krajiny 

 Pohledová dominantnost izolovaných vrch  

 Cenné stepní ekosystémy 

PROCESY (SÍLY, TLAKY) 

 Dlouhodob  vysoké procento zorn ní 

 R zn  intenzivní rozvoj sídel 

NARUŠENÍ, OHROŽENÍ 

 V trná, p íp. i vodní eroze zem lské p dy 

 Lokální povod ové situace 

 Umís ování alternativních zdroj  energie (v trné a solární elektrárny) 

 Brownfields výrobních areál  

ROZŠÍ ENÍ 

 Boskovická brázda – sever (Velkoopatovicko – severn  od Boskovic), jih 

(Moravskokrumlovská kotlina) 

 Bobravská vrchovina – St elická kotlina 

 Jevišovická pahorkatina – hojn  (západn  od Vranovské p ehrady – Vrat nín – pomezí 

s Rakouskem a krajem Vyso ina, Korolupy – Oslnovice, Stálky – Lan ov, Ji ice u Moravských 

Bud jovic – Blížkovice – Štítary – Vracovice – Mašovice, Citonice – P ím tice – Únanov, jižn  

od údolí Rokytné – Tavíkovice – Mikulovice, údolí Rokytné u Vémyslic, Horní Dunajovice – 

Výrovice – Vítonice)  

 Dyjsko–svratecký úval – plošn  p evažující (povodí Daníže, jižn  od Znojma, mezi údolími 

Jevišovky a Dyje pod Znojmem, Host radická sníženina, severn  od údolí Jevišovky 

u Hrušovan, sníženiny v Dunajovických vrších, západn  od údolí Jihlavy u Poho elic, terasové 

plošiny mezi údolími Jihlavy u Poho elic a Svratky u Židlochovic, východn  od údolí Svratky 

pod Brnem – zejm. povodí Litavy) 

 Vyškovská brána – jihozápadn  od Vyškova, úval Hané pod Vyškovem 

 Liten ická pahorkatina – jižn  až jihozápadn  od Vyškova (Rost nice – Lysovice), údolí Litavy 

pod Bu ovicemi 



8 
PLOCHÁ AŽ MÍRN  ZVLNENÁ ZEM LSKÁ KRAJINA  

   

 

Strana 54 Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje 

 

 Kyjovská pahorkatina – jižn  od Kyjova (Šardice – Svatobo ice – Skoronice – Bzenec), 

ej ská kotlina 

 Ždánický les – Hustope ská sníženina 

 Mikulovská vrchovina – jižn  od Mikulova (do Rakouska), jižn  od dolní nádrže Nové Mlýny 

(Pavlov – Milovice) 

 Dolnomoravský úval – z jižní strany Nesytu (Sedlec – Valtice – Hlohovec), jihovýchodn  od 

Valtice (Valtice – Bo í Dv r – Rakousko), Charvátská Nová Ves a okolí, mezi údolími Dyje 

a V elínku (Bulhary – Lednice), mezi Pouzd any, B eclaví a Hodonínem (Pouzd any – Šakvice 

– Velké Pavlovice – Rakvice – Velké Bílovice – Lanžhot – Prušánky – Dolní Bojanovice), mezi 

Hodonínem a Kyjovem (Milotice – Ratíškovice – Dub any) 

 Vizovická vrchovina – jihozápadní podh í (Petrov – Strážnice – Tasov – Blatnice pod Sv. Ant. 

– Zlínský kraj) 

 Bílé Karpaty – západní podh í (Sudom ice) 

CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Plochá až mírn  zvln ná zem lská krajina s p evahou orné p dy se zabezpe enou 

protierozní ochranou, s prom nlivým zastoupením dalších zp sob  využití a se sídly p evážn  

venkovského typu 

ZÁSADY (PRAVIDLA) PRO OCHRANU, SPRÁVU A PLÁNOVÁNÍ (DOSAŽENÍ CÍLOVÉ 
CHARAKTERISTIKY) 

 Zem lství: p evažující intenzivní využití s ohledem na zájmy ochrany p írody a krajiny 

a protierozní ochranu p dy (nap . roz len ní blok  orné p dy ohrožených v trnou erozí 

ochrannými lesními pásy) 

 Lesní hospodá ství: zales ování vhodných ploch v souladu se zájmy ochrany p írody a krajiny 

a ochrany ZPF (zejm. v rámci jednozna  vymezeného územního systému ekologické 

stability, p íp. na jiných plochách z r zných d vod  dlouhodob  zem lsky nevyužívaných 

nebo pro zem lskou innost nevhodných) – preference mimoproduk ních funkcí les  

(biologická, krajinotvorná, rekrea ní…) 

 Vodní hospodá ství: vhodná revitaliza ní opat ení (nap . sm rové a spádové úpravy výrazn  

um le nap ímených a zahloubených koryt, minimalizace p sobení migra ních bariér na 

tocích, obnova koryt zatrubn ných tok ), nové vodní plochy a vodohospodá ské stavby 

ípustné pouze v p ípad , že nedojde k závažn jším konflikt m se zájmy ochrany p írody 

a krajiny 
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 Urbanistický rozvoj: limitovaný pot ebami ochrany ZPF a možnostmi stávající urbánní 

struktury, kterou lze doplnit využitím nezastav ných ploch uvnit  sídel a ploch na zastav né 

území bezprost edn  navazujících; podpora individuálních ešení konverze nevyužívaných 

areál  (brownfields) 

 Doprava: redukce prostorových zásah  nových dopravních staveb do území na nezbytn  

nutnou míru a jejich maximální možné p izp sobení zájm m ochrany p írody a krajiny 

 T žba nerost : dle individuálního posouzení míry negativních (p íp. pozitivních) zásah  do 

krajiny 

 Za ízení na likvidaci odpad : p ednostní umís ování v rámci stávajících výrobních areál  nebo 

areál  technické infrastruktury, mimo tyto plochy jen výjime , p i jednozna ném prokázání 

vhodnosti daného umíst ní 

 Energetika a spoje: p ípadné umís ování plošn  rozsáhlejších areálových za ízení technické 

vybavenosti dle individuálního posouzení míry negativních zásah  do krajiny 

 Cestovní ruch a rekreace: podpora rozvoje "m kkých" forem rekrea ního využití bez 

areálových za ízení a staveb s negativními vlivy na zájmy ochrany p írody a krajiny 

POŽADAVKY NA USPO ÁDÁNÍ A VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚKOLY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 Rozvoj sídel (zastavitelné plochy) usm ovat tak, aby zohled oval celkový charakter sídel 

a organicky navazoval na jejich historický vývoj a zárove  aby byla minimalizována délka 

spole ných hranic zastavitelných ploch a nezastav ného území (zachování kompaktnosti 

sídla, omezení výrazn  do volné krajiny vybíhajících i se stávající zástavbou v bec územn  

nesouvisících zastavitelných ploch) 

 V nezastav ném území vytvá et územní podmínky pro pest ejší strukturu využití (nap . 

pomocí vymezení smíšených ploch nezastav ného území), a to p edevším v erozn  

ohrožených plochách a na mén  hodnotné zem lské p , a pro revitalizace vodních tok  

a jejich povodí 
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9 PLOCHÁ AŽ MÍRN  ZVLN NÁ VINI NÍ KRAJINA 

SOU ASNÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Málo lenitá až rovinatá území s pom rn  pestrou strukturou p evážn  zem lského využití, 

v rámci kterého jsou vždy spoludominantní vinice, a se sídly p evážn  venkovského typu 

s navazující maloplošnou strukturou zem lského využití. 

CHARAKTERISTIKA RELIÉFU A HORNINOVÉHO PROST EDÍ 

 Reliéf rovinatý až mírn  zvln ný (relativní p evýšení odpovídá charakteru roviny až ploché 

pahorkatiny) 

 Údolí i h bety velmi ploché, nevýrazné 

 Výrazn jší vrchy a svahy bu  zcela chybí, nebo jsou vzácné 

 Horninové prost edí je v zásad  homogenní – spraše a jiné kvartérní sedimenty 
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CHARAKTERISTIKA ZP SOBU VYUŽÍVÁNÍ  

 Dominují r zn  velké celky vinic, dopln né zejména rozsáhlými bloky orné p dy (místy až 

spoludominantními), p ípadn  ovocnými sady (ve velkoplošné i maloplošné form ) 

 Lesní porosty jsou zastoupeny sporadicky, v podob  drobných celk  

 Sídla jsou zastoupená obvykle v hojné mí e, typické jsou zejména st edn  velké vesnice 

 Vodní toky bu  zcela chybí, nebo jsou jen drobné 

SKUPINY TYP  ZÁKLADNÍCH KRAJINNÝCH JEDNOTEK 

Ur ující skupiny typ  jednotek 

 Zem lsky obhospoda ované plošiny 

 Zem lsky obhospoda ované mírné svahy 

 Zem lsky obhospoda ovaná dna údolí 

 Zástavba sídel 

Dopl ující skupiny typ  jednotek 

 Zem lsky obhospoda ované výrazné svahy 

 Výrobní areály 

PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ 

Vnit ní uspo ádání 

 Spíše polyfunk ní jednotka s výraznou dominancí r zných forem zem lského využití, mezi 

kterými p evládají nebo spolup evládají vinice, a por znu s r zn  velkými a r zn  

uspo ádanými plochami zastav ných území sídel 

 S výjimkou zástavby sídel jsou hranice skupin typ  základních krajinných jednotek spíše mén  

výrazné 

Vn jší uspo ádání 

 Navazuje p edevším na r zné jiné typy zem lských krajinných oblastí 

VNÍMÁNÍ KRAJINY 

 Krajiny pohledov  otev ené 

 Vn jškov  se vesm s výrazn  projevují všechny charakteristické zp soby využívání 

ÍRODNÍ A KRAJINNÉ HODNOTY 

 P ehlednost krajiny 

 Relativní pestrost zp sob  využití 
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PROCESY (SÍLY, TLAKY) 

 Dlouhodob  vysoké procento vinic 

 R zn  intenzivní rozvoj sídel 

NARUŠENÍ, OHROŽENÍ 

 V trná, p íp. i vodní eroze zem lské p dy 

 Lokální povod ové situace 

 Umís ování alternativních zdroj  energie (v trné a solární elektrárny) 

 Brownfields výrobních areál  

ROZŠÍ ENÍ 

 Dolnomoravský úval – z jižní strany Hlohoveckého rybníku (Valtice – Hlohovec), sídelní pás 

podél údolí Moravy (Lanžhot – Moravská Nová Ves) 

CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Plochá až mírn  zvln ná zem lská krajina s vysokým podílem vinic, s prom nlivým 

zastoupením dalších zp sob  využití a se sídly p evážn  venkovského typu 

ZÁSADY (PRAVIDLA) PRO OCHRANU, SPRÁVU A PLÁNOVÁNÍ (DOSAŽENÍ CÍLOVÉ 
CHARAKTERISTIKY) 

 Zem lství: zachování (p íp. další posílení) pestré struktury využití s významným 

zastoupením vinic a sad , podpora protierozní ochrany p dy 

 Lesní hospodá ství: zales ování vhodných ploch v souladu se zájmy ochrany p írody a krajiny 

a ochrany ZPF (zejm. v rámci jednozna  vymezeného územního systému ekologické 

stability, p íp. na jiných plochách z r zných d vod  dlouhodob  zem lsky nevyužívaných 

nebo pro zem lskou innost nevhodných) – preference mimoproduk ních funkcí les  

(biologická, krajinotvorná, rekrea ní…) 

 Vodní hospodá ství: vhodná revitaliza ní opat ení (nap . sm rové a spádové úpravy výrazn  

um le nap ímených a zahloubených koryt, minimalizace p sobení migra ních bariér na 

tocích, obnova koryt zatrubn ných tok ), nové vodní plochy a vodohospodá ské stavby 

ípustné pouze v p ípad , že nedojde k závažn jším konflikt m se zájmy ochrany p írody 

a krajiny 

 Urbanistický rozvoj: limitovaný pot ebami ochrany ZPF a možnostmi stávající urbánní 

struktury, kterou lze doplnit využitím nezastav ných ploch uvnit  sídel a ploch na zastav né 
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území bezprost edn  navazujících; podpora individuálních ešení konverze nevyužívaných 

areál  (brownfields) 

 Doprava: redukce prostorových zásah  nových dopravních staveb do území na nezbytn  

nutnou míru a jejich maximální možné p izp sobení zájm m racionálního obhospoda ování 

zem lské p dy a ochrany p írody a krajiny 

 T žba nerost : dle individuálního posouzení míry negativních (p íp. pozitivních) zásah  do 

krajiny 

 Za ízení na likvidaci odpad : p ednostní umís ování v rámci stávajících výrobních areál  nebo 

areál  technické infrastruktury, mimo tyto plochy jen výjime , p i jednozna ném prokázání 

vhodnosti daného umíst ní 

 Energetika a spoje: p ípadné umís ování plošn  rozsáhlejších areálových za ízení technické 

vybavenosti dle individuálního posouzení míry negativních zásah  do krajiny 

 Cestovní ruch a rekreace: podpora rozvoje "m kkých" forem rekrea ního využití bez 

areálových za ízení a staveb s negativními vlivy na využívání vinic a sad  a na zájmy ochrany 

írody a krajiny 

POŽADAVKY NA USPO ÁDÁNÍ A VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚKOLY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 Rozvoj sídel (zastavitelné plochy) usm ovat tak, aby zohled oval celkový charakter sídel 

a organicky navazoval na jejich historický vývoj a zárove  aby byla minimalizována délka 

spole ných hranic zastavitelných ploch a nezastav ného území (zachování kompaktnosti 

sídla, omezení výrazn  do volné krajiny vybíhajících i se stávající zástavbou v bec územn  

nesouvisících zastavitelných ploch) 

 V nezastav ném území vytvá et územní podmínky pro pestrou strukturu využití (nap . pomocí 

vymezení smíšených ploch nezastav ného území), a to p edevším v erozn  ohrožených 

plochách a na mén  hodnotné zem lské p , pro revitalizace vodních tok  a jejich povodí 

a pro šetrné formy rekrea ního využití 
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10 PLOCHÁ AŽ MÍRN  ZVLN NÁ LESOZEM LSKÁ KRAJINA 

SOU ASNÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Málo lenitá až rovinatá území s p evažujícím zem lským využitím, s prom nlivým, avšak 

v charakteru krajiny významn  se projevujícím zastoupením les , a s prom nlivým 

zastoupením sídel. 

CHARAKTERISTIKA RELIÉFU A HORNINOVÉHO PROST EDÍ 

 Reliéf rovinatý až mírn  zvln ný (relativní p evýšení odpovídá charakteru roviny až ploché 

pahorkatiny) 

 Údolí bu  nevýrazná, nebo nejsou zastoupená v bec 

 H bety velmi ploché 

 Výrazn jší vrchy a svahy bu  zcela chybí, nebo jsou vzácné 

 Horninové prost edí r zné, ale vždy v zásad  homogenní 
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CHARAKTERISTIKA ZP SOBU VYUŽÍVÁNÍ  

 P evažují rozsáhlé bloky orné p dy 

 Vždy jsou zastoupené i lesy, bu  v podob  menších celk , nebo ástí rozsáhlejších celk  

 Sídla jsou zastoupená v prom nlivé mí e, typické jsou zejména menší až st edn  velké 

vesnice 

 Prom nliv  zastoupené vodní toky jsou zpravidla regulované, v n kterých p ípadech jsou na 

nich vybudované spíše menší rybníky 

SKUPINY TYP  ZÁKLADNÍCH KRAJINNÝCH JEDNOTEK 

Ur ující skupiny typ  jednotek 

 Zem lsky obhospoda ovaná plochá temena h bet  

 Zem lsky obhospoda ované mírné svahy 

 Zalesn ná plochá temena h bet  

 Zalesn né mírné svahy 

Dopl ující skupiny typ  jednotek 

 Plochá údolí s maloplošnou smíšenou strukturou využití  

 Zalesn né výrazné svahy 

 Zem lsky obhospoda ované výrazné svahy 

 Zástavba sídel 

 Vodní plochy 

 Výrobní areály 

PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ 

Vnit ní uspo ádání 

 V zásad  „bifunk ní“ jednotka s p evahou souvislých blok  orné p dy a s pom rn etnými, 

zn  velkými a r zn  uspo ádanými lesními enklávami i ástmi lesních celk  

 Hranice skupin typ  základních krajinných jednotek jsou výrazné v t ch p ípadech, kdy jsou 

dány rozdílnými zp soby využití; v p ípadech stejných p evažujících zp sob  využití jsou 

nevýrazné 

Vn jší uspo ádání 

 Navazuje zejména na r zné typy lenitých až výrazn  zvln ných a údolních krajinných oblastí 

VNÍMÁNÍ KRAJINY 

 Krajiny pohledov  otev ené až polootev ené 
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 Vn jškov  se vesm s výrazn  projevují oba základní zp soby využívání 

ÍRODNÍ A KRAJINNÉ HODNOTY 

 P ehlednost krajiny 

 Lesní ekosystémy 

 Drobné krajinné struktury 

PROCESY (SÍLY, TLAKY) 

 Dlouhodob  vysoké procento zorn ní 

NARUŠENÍ, OHROŽENÍ 

 V trná eroze zem lské p dy 

 Nevhodná skladba lesních porost  

 Umís ování alternativních zdroj  energie (v trné a solární elektrárny) 

 Brownfields výrobních areál  

ROZŠÍ ENÍ 

 Svitavská pahorkatina – Letovicko (nad údolím K etínky na pomezí s Pardubickým krajem) 

 Drahanská vrchovina – Moravský kras (Ostrovská plošina) 

 Dyjsko–svratecký úval – jižn  od M nína (M nínská a Rumunská bažantnice), východn  od 

údolí Jihlavy (Hrušovany u Brna – Iva ), Drnholecká pahorkatina (Vlasatice – Troskotovice, 

Drnholec – Litobrat ice – B ežany – Mackovice – Pravice – Hrušovany n/J, Borotice – Božice – 

Šanov, Krhovice – Dyjákovice – Šanov, Novosedly – Nový P erov, Dobré Pole – B ezí) 

 Dolnomoravský úval – JV od Mikulova u rakouských hranic (Nový rybník a okolí), váté písky 

v prostoru mezi Kyjovem a ekou Moravou (Dub any – Mist ín – Milotice – Vacenovice – 

Ratíškovice, Hodonín – Rohatec, Moravský Písek – Zlínský kraj) 

CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Plochá až mírn  zvln ná krajina s p evahou zem lské p dy s r znými možnými zp soby 

využití, s r zn  velkými lesními celky a v tšinou i se sídly p evážn  venkovského typu 

ZÁSADY (PRAVIDLA) PRO OCHRANU, SPRÁVU A PLÁNOVÁNÍ (DOSAŽENÍ CÍLOVÉ 
CHARAKTERISTIKY) 

 Zem lství: p evažující intenzivní využití s ohledem na zájmy ochrany p írody a krajiny 

a protierozní ochranu p dy (nap . roz len ní blok  orné p dy ohrožených v trnou erozí 

ochrannými lesními pásy) 
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 Lesní hospodá ství: d raz na mimoproduk ní funkce les  (biologická, krajinotvorná, 

rekrea ní…); zales ování vhodných ploch v souladu se zájmy ochrany p írody a krajiny 

a protierozní ochrany (zejm. v rámci jednozna  vymezeného územního systému ekologické 

stability, p íp. na jiných plochách z r zných d vod  dlouhodob  zem lsky nevyužívaných 

nebo pro zem lskou innost nevhodných) 

 Vodní hospodá ství: vhodná revitaliza ní opat ení (nap . sm rové a spádové úpravy výrazn  

um le nap ímených a zahloubených koryt, minimalizace p sobení migra ních bariér na 

tocích, obnova koryt zatrubn ných tok ), nové vodní plochy a vodohospodá ské stavby 

ípustné pouze v p ípad , že nedojde k závažn jším konflikt m se zájmy ochrany p írody 

a krajiny 

 Urbanistický rozvoj: limitovaný pot ebami ochrany ZPF a PUPFL a možnostmi stávající 

urbánní struktury, kterou lze doplnit využitím nezastav ných ploch uvnit  sídel a ploch na 

zastav né území bezprost edn  navazujících; podpora individuálních ešení konverze 

nevyužívaných areál  (brownfields) 

 Doprava: redukce prostorových zásah  nových dopravních staveb do území na nezbytn  

nutnou míru a jejich maximální možné p izp sobení zájm m racionálního obhospoda ování 

zem lské p dy, ochrany PUPFL a ochrany p írody a krajiny 

 T žba nerost : dle individuálního posouzení míry negativních (p íp. pozitivních) zásah  do 

krajiny 

 Za ízení na likvidaci odpad : p ednostní umís ování v rámci stávajících výrobních areál  nebo 

areál  technické infrastruktury, mimo tyto plochy jen výjime , p i jednozna ném prokázání 

vhodnosti daného umíst ní 

 Energetika a spoje: p ípadné umís ování plošn  rozsáhlejších areálových za ízení technické 

vybavenosti dle individuálního posouzení míry negativních zásah  do krajiny 

 Cestovní ruch a rekreace: podpora rozvoje "m kkých" forem rekrea ního využití bez 

areálových za ízení a staveb s negativními vlivy na zájmy ochrany p írody a krajiny 

POŽADAVKY NA USPO ÁDÁNÍ A VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚKOLY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 Rozvoj sídel (zastavitelné plochy) usm ovat tak, aby zohled oval celkový charakter sídel 

a organicky navazoval na jejich historický vývoj a zárove  aby byla minimalizována délka 

spole ných hranic zastavitelných ploch a nezastav ného území (zachování kompaktnosti 

sídla, omezení výrazn  do volné krajiny vybíhajících i se stávající zástavbou v bec územn  

nesouvisících zastavitelných ploch) 

 V nezastav ném území vytvá et územní podmínky pro pest ejší strukturu využití (nap . 

pomocí vymezení smíšených ploch nezastav ného území), a to p edevším v erozn  

ohrožených plochách a na mén  hodnotné zem lské p , pro revitalizace vodních tok  

a jejich povodí a pro šetrné formy rekrea ního využití 
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11 PLOCHÁ AŽ MÍRN  ZVLN NÁ ZEM LSKOLESNÍ KRAJINA 

SOU ASNÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Málo lenitá až rovinatá území s p evažujícími lesy, s významným zastoupením zem lsky 

obhospoda ovaných ploch a zpravidla s nízkým zastoupením sídel 

CHARAKTERISTIKA RELIÉFU A HORNINOVÉHO PROST EDÍ 

 Reliéf rovinatý až mírn  zvln ný (relativní p evýšení odpovídá charakteru roviny až ploché 

pahorkatiny) 

 Údolí nevýrazná nebo m lká a v tšinou široká 

 H bety velmi ploché 

 Vrchy a jiné p írodní terénní dominanty bu  zcela chybí, nebo jsou ojedin lé 

 Horninové prost edí r zné, ale vždy v zásad  homogenní (krystalické horniny, váté písky) 
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CHARAKTERISTIKA ZP SOBU VYUŽÍVÁNÍ  

 P evažují lesy 

 Hojn  zastoupené jsou též rozsáhlé bloky orné p dy  

 Sídla jsou zastoupená v malé mí e – samoty a malé vesnice (Zálesí, menší ást Rozkoše) 

 Vodní toky jsou zpravidla regulované, n kdy s drobnými rybníky 

SKUPINY TYP  ZÁKLADNÍCH KRAJINNÝCH JEDNOTEK 

Ur ující skupiny typ  jednotek 

 Zalesn ná plochá temena h bet  

 Zalesn né mírné svahy 

 Zalesn ná m lká údolí  

 Zem lsky obhospoda ovaná plochá temena h bet  

 Zem lsky obhospoda ované mírné svahy 

 Zem lsky obhospoda ovaná m lká údolí  

Dopl ující skupiny typ  jednotek 

 Zástavba sídel 

 Výrobní areály 

PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ 

Vnit ní uspo ádání 

 V zásad  „bifunk ní“ jednotka s p evahou souvislých lesních celk  nebo jejich ástí a s bloky 

orné p dy 

 Hranice skupin typ  základních krajinných jednotek jsou výrazné v t ch p ípadech, kdy jsou 

dány rozdílnými zp soby využití; v p ípadech stejných p evažujících zp sob  využití jsou 

nevýrazné 

Vn jší uspo ádání 

 Navazuje zejména na r zné typy plochých až lenitých krajinných oblastí s významn jším 

zastoupením až dominancí les  

VNÍMÁNÍ KRAJINY 

 Krajiny pohledov  nej ast ji polootev ené 

 Vn jškov  se vesm s výrazn  projevují oba základní zp soby využívání 

ÍRODNÍ A KRAJINNÉ HODNOTY 

 Lesní ekosystémy 
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 Cenné mok adní ekosystémy 

 Rekrea ní potenciál 

PROCESY (SÍLY, TLAKY) 

 Dlouhodob  stabilizované využití 

NARUŠENÍ, OHROŽENÍ 

 Rozpad lesních ekosystém  vlivem šk dc  a v trných kalamit 

 Umís ování alternativních zdroj  energie (v trné a solární elektrárny) 

 Brownfields výrobních areál  

ROZŠÍ ENÍ 

 Jevišovická pahorkatina – severn  od Jevišovic, Zálesí a okolí (p i pomezí s krajem Vyso ina) 

 Dolno–moravský úval – váté písky východn  od Ratíškovic 

CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Plochá až mírn  zvln ná krajina s p evahou lesních celk , s významnými plochami 

zem lské p dy s možnými r znými zp soby využití, p ípadn  i se sídly venkovského typu 

ZÁSADY (PRAVIDLA) PRO OCHRANU, SPRÁVU A PLÁNOVÁNÍ (DOSAŽENÍ CÍLOVÉ 
CHARAKTERISTIKY) 

 Zem lství: r zné zp soby využití p edevším s ohledem na zájmy ochrany p írody a krajiny, 

kvalitu p d a míru erozního ohrožení 

 Lesní hospodá ství: d raz na mimoproduk ní funkce les  (biologická, krajinotvorná, 

rekrea ní…); p ípadná zales ování vhodných ploch v souladu se zájmy ochrany p írody 

a krajiny a protierozní ochrany (zejm. na plochách z r zných d vod  dlouhodob  zem lsky 

nevyužívaných nebo pro zem lskou innost nevhodných) 

 Vodní hospodá ství: vhodná revitaliza ní opat ení (nap . sm rové a spádové úpravy výrazn  

um le nap ímených a zahloubených koryt, minimalizace p sobení migra ních bariér na 

tocích, obnova koryt zatrubn ných tok ), nové vodní plochy a vodohospodá ské stavby 

ípustné pouze v p ípad , že nedojde k závažn jším konflikt m se zájmy ochrany p írody 

a krajiny 

 Urbanistický rozvoj: limitovaný pot ebami ochrany ZPF a PUPFL a možnostmi stávající 

urbánní struktury, kterou lze doplnit využitím nezastav ných ploch uvnit  sídel a ploch na 

zastav né území bezprost edn  navazujících; podpora individuálních ešení konverze 

nevyužívaných areál  (brownfields) 
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 Doprava: redukce prostorových zásah  nových dopravních staveb do území na nezbytn  

nutnou míru a jejich maximální možné p izp sobení zájm m ochrany PUPFL a ochrany 

írody a krajiny 

 T žba nerost : dle individuálního posouzení míry negativních (p íp. pozitivních) zásah  do 

krajiny 

 Za ízení na likvidaci odpad : p ednostní umís ování v rámci stávajících výrobních areál  nebo 

areál  technické infrastruktury, mimo tyto plochy jen výjime , výhradn  mimo lesní prost edí 

a p i jednozna ném prokázání vhodnosti daného umíst ní 

 Energetika a spoje: p ípadné umís ování plošn  rozsáhlejších areálových za ízení technické 

vybavenosti výhradn  mimo lesní prost edí a dle individuálního posouzení míry negativních 

zásah  do krajiny 

 Cestovní ruch a rekreace: podpora rozvoje "m kkých" forem rekrea ního využití bez 

areálových za ízení a staveb s negativními vlivy na zájmy ochrany p írody a krajiny 

POŽADAVKY NA USPO ÁDÁNÍ A VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚKOLY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 Rozvoj sídel (zastavitelné plochy) usm ovat tak, aby zohled oval celkový charakter sídel 

a organicky navazoval na jejich historický vývoj a zárove  aby byla minimalizována délka 

spole ných hranic zastavitelných ploch a nezastav ného území (zachování kompaktnosti 

sídla, omezení výrazn  do volné krajiny vybíhajících i se stávající zástavbou v bec územn  

nesouvisících zastavitelných ploch) 

 V nezastav ném území vytvá et územní podmínky pro šetrné formy rekrea ního využití, pro 

revitalizace vodních tok  a mimo souvislé lesní celky pro pestrou strukturu využití, a to 

edevším v erozn  ohrožených plochách a na mén  hodnotné zem lské p  
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12 PLOCHÁ AŽ MÍRN  ZVLN NÁ LESNÍ KRAJINA 

SOU ASNÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Málo lenitá až rovinatá území, vícemén  celoplošn  zalesn ná 

CHARAKTERISTIKA RELIÉFU A HORNINOVÉHO PROST EDÍ 

 Reliéf rovinatý až mírn  zvln ný (relativní p evýšení odpovídá charakteru roviny až ploché 

pahorkatiny) 

 Údolí m lká a v tšinou široká 

 H bety velmi ploché 

 Vrchy a jiné p írodní terénní dominanty zcela chybí, nebo jsou ojedin lé 

 Horninové prost edí r zné, ale vždy v zásad  homogenní (krystalické horniny, váté písky) 
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CHARAKTERISTIKA ZP SOBU VYUŽÍVÁNÍ  

 Souvislé lesní komplexy, místy s r znorodými enklávami i poloenklávami jiných zp sob  

využívání (louky, mok ady, vodní plochy, rekrea ní zástavba…) 

 Ze sídel jsou b žn ji zastoupené pouze samoty 

 Vodní toky jsou zastoupené málo, áste  regulované, áste  s p irozenými úseky, místy 

s drobnými rybníky 

SKUPINY TYP  ZÁKLADNÍCH KRAJINNÝCH JEDNOTEK 

Ur ující skupiny typ  jednotek 

 Zalesn né ploché h bety 

 Zalesn né mírné svahy 

 Zalesn ná m lká údolí  

Dopl ující skupiny typ  jednotek 

 Zem lsky obhospoda ované plošiny 

PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ 

Vnit ní uspo ádání 

 Monofunk ní jednotka s dominancí lesa a s ojedin lými nelesními enklávami a poloenklávami 

spíše menších rozloh; 

 Enklávy a poloenklávy jsou typické p edevším pro údolní polohy a v tšinou mají výrazn  

protáhlý tvar 

 S výjimkou nelesních enkláv jsou hranice skupin typ  základních krajinných jednotek 

nevýrazné 

Vn jší uspo ádání 

 Navazuje na nejr zn jší typy plochých až lenitých krajinných oblastí (vyjma údolních). 

VNÍMÁNÍ KRAJINY 

 Krajiny zvn jšku pohledov  zcela otev ené a uvnit  uzav ené 

 Vn jškov  se vesm s výrazn  projevuje pouze základní zp sob využívání (lesy) 

ÍRODNÍ A KRAJINNÉ HODNOTY 

 Rozsáhlé lesní ekosystémy 

 P irozené úseky vodních tok  

 Cenné nelesní mok adní ekosystémy 

 Rekrea ní potenciál 
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PROCESY (SÍLY, TLAKY) 

 Zales ování nelesních enkláv a poloenkláv 

NARUŠENÍ, OHROŽENÍ 

 Rozpad lesních ekosystém  vlivem šk dc  a v trných kalamit 

ROZŠÍ ENÍ 

 Jevišovická pahorkatina – východn  až severovýchodn  od Hostimi, mezi Blížkovicemi 

a Zálesím (oboje p i pomezí s krajem Vyso ina) 

 Dolno–moravský úval – Bo í les (Hlohovec – Poštorná – rakouské hranice), les Doubrava 

(Hodonín – Bzenec) 

CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Plochá až mírn  zvln ná lesní krajina 

ZÁSADY (PRAVIDLA) PRO OCHRANU, SPRÁVU A PLÁNOVÁNÍ (DOSAŽENÍ CÍLOVÉ 
CHARAKTERISTIKY) 

 Zem lství: v p ípad  zastoupení zem lské p dy preference trvalých travních porost  

 Lesní hospodá ství: preference mimoproduk ních funkcí les  (biologická, krajinotvorná, 

rekrea ní…); event. zales ování nelesních enkláv a poloenkláv v souladu se zájmy ochrany 

írody a krajiny (zejm. v rámci jednozna  vymezeného územního systému ekologické 

stability, p íp. na jiných plochách z r zných d vod  dlouhodob  zem lsky nevyužívaných 

nebo pro zem lskou innost nevhodných) 

 Vodní hospodá ství: vhodná revitaliza ní opat ení (nap . sm rové a spádové úpravy výrazn  

um le nap ímených a zahloubených koryt, minimalizace p sobení migra ních bariér na 

tocích), p ípadné nové vodní a vodohospodá ské plochy pouze v souvislosti 

s protipovod ovou ochranou území (jednozna  prokazatelnou) 

 Urbanistický rozvoj: nežádoucí 

 Doprava: nové stavby nesouvisící s hospoda ením v území jen zcela výjime  (výhradn  ve 

ve ejném zájmu), p i sou asné redukci jejich prostorových zásah  na nezbytn  nutnou míru 

a jejich maximálním možném p izp sobení zájm m ochrany p írody a krajiny (v etn  

minimalizace zásah  do kompaktnosti lesních komplex ) 

 T žba nerost : jen výjime  dle individuálního posouzení míry negativních zásah  do lesní 

krajiny  

 Za ízení na likvidaci odpad : nežádoucí v jakékoliv form  (podob ) 
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 Energetika a spoje: redukce prostorových zásah  staveb a za ízení do území na nezbytn  

nutnou míru (koridory technických sítí a s nimi p ímo souvisící bodové stavby, nikoliv areálová 

za ízení technické vybavenosti) 

 Cestovní ruch a rekreace: podpora rozvoje "m kkých" forem rekrea ního využití bez 

areálových za ízení a staveb s negativními vlivy na zájmy ochrany p írody a krajiny a lesního 

hospodá ství 

POŽADAVKY NA USPO ÁDÁNÍ A VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚKOLY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 Rozvoj sídel (zastavitelné plochy) nepodporovat. 

 V nezastav ném území vytvá et územní podmínky pro šetrné formy rekrea ního využití, pro 

revitalizaci regulovaných vodních tok , a pro zachování p írodn i esteticky cenných 

nelesních enkláv. 
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13 PLOCHÁ AŽ MÍRN  ZVLN NÁ M STSKÁ A P ÍM STSKÁ KRAJINA 

SOU ASNÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Málo lenitá až rovinatá území s p evažujícími plochami zastav ného území a s navazujícími 

nezastav nými plochami s r znorodou, p evážn  však pestrou strukturou využití. 

CHARAKTERISTIKA RELIÉFU A HORNINOVÉHO PROST EDÍ 

 Reliéf rovinatý až mírn  zvln ný (relativní p evýšení odpovídá charakteru roviny až ploché 

pahorkatiny) 

 Údolí široce rozev ená 

 H bety velmi ploché 

 Vrchy a jiné p írodní terénní dominanty zcela chybí, nebo jsou ojedin lé 

 Horninové prost edí je r zné, asto dosti pestré 
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CHARAKTERISTIKA ZP SOBU VYUŽÍVÁNÍ  

 P evažují plochy zastav ného území se zástavbou nejr zn jšího typu 

 Z jiných zp sob  využití je nejhojn ji zastoupena zem lská p da (zejm. orná), a to 

edevším po obvodu zástavby 

 Lesní porosty jsou zastoupeny spíš výjime , (v tšinou) v podob  drobných celk  

 Vodní toky jsou zpravidla regulované, asto i zaklenuté 

SKUPINY TYP  ZÁKLADNÍCH KRAJINNÝCH JEDNOTEK 

Ur ující skupiny typ  jednotek 

 Zástavba sídel 

 Výrobní areály 

 Rekrea  využívané plochy 

 Zem lsky obhospoda ované mírné svahy 

Dopl ující skupiny typ  jednotek 

 Zem lsky obhospoda ované plošiny 

 Zem lsky obhospoda ovaná niva 

 Zem lsky obhospoda ované výrazné svahy 

PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ 

Vnit ní uspo ádání 

 Monofunk ní jednotka urbanizované krajiny, v p ípadech v tšího zastoupení 

neurbanizovaných ploch až polyfunk ní jednotka, 

 Hranice skupin typ  základních krajinných jednotek jsou v tšinou pom rn  výrazné 

Vn jší uspo ádání 

 Navazuje na nejr zn jší jiné typy krajinných oblastí 

VNÍMÁNÍ KRAJINY 

 Krajiny zvn jšku pohledov  otev ené až polootev ené 

 Základní zp soby využívání se vn jškov  projevuje velmi výrazn  

ÍRODNÍ A KRAJINNÉ HODNOTY 

 Dochované povrchové úseky vodních tok , p íp. s doprovodnými porosty 

 Nezastav né partie údolních niv 
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PROCESY (SÍLY, TLAKY) 

 Intenzivní rozvoj a p estavba sídel 

NARUŠENÍ, OHROŽENÍ 

 R zná nevhodná zástavba (polohov , m ítkov …) 

 Povod ové ohrožení údolních poloh 

 Brownfields výrobních areál  

ROZŠÍ ENÍ 

 Bobravská vrchovina – Ku im, ást Brna (sever, jihozápad) 

 Jevišovická pahorkatina – ást Znojma (jihovýchod + Dobšice) 

 Dyjsko–svratecký úval – ást Brna (jih, jihovýchod + Mod ice) 

 Vyškovská brána – Vyškov (+ D dice) 

 Dolnomoravský úval – B eclav (+ Poštorná), Hodonín, Veselí nad Moravou 

CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Plochá až mírn  zvln ná m stská a p ím stská krajina s hustotou a charakterem zástavby 

zohled ujícími celkový charakter sídla a krajiny 

ZÁSADY (PRAVIDLA) PRO OCHRANU, SPRÁVU A PLÁNOVÁNÍ (DOSAŽENÍ CÍLOVÉ 
CHARAKTERISTIKY) 

 Zem lství: preference pestré struktury využití zohled ující polohu v t sném zázemí sídla, 

zájmy ochrany p írody a krajiny a erozní a povod ová rizika 

 Lesní hospodá ství: výrazná preference mimoproduk ních funkcí les  (p edevším rekrea ní, 

ekologické a vodohospodá ské), event. zales ování dalších vhodných ploch v souladu se 

zájmy rekrea ního využití, ochrany p írody a krajiny a p íp. i protipovod ové ochrany (zejm. 

v rámci jednozna  vymezeného územního systému ekologické stability, p íp. na jiných 

plochách z r zných d vod  dlouhodob  zem lsky nevyužívaných nebo pro zem lskou 

innost nevhodných) 

 Vodní hospodá ství: vhodná revitaliza ní opat ení (nap . sm rové a spádové úpravy výrazn  

um le nap ímených a zahloubených koryt, minimalizace p sobení migra ních bariér na 

tocích) a protipovod ová opat ení (ochranné hráze pouze na ochranu sídla, co nejvíce 

odsazené od tok ), nové vodní plochy a vodohospodá ské stavby p ípustné pouze v p ípad , 

že nedojde k závažn jším konflikt m se zájmy ochrany p írody a krajiny a protipovod ové 

ochrany 
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 Urbanistický rozvoj: p im en  k charakteru sídel a krajiny a k pot ebám ochrany p írody, 

ochrany ZPF a protipovod ové ochrany; podpora odstra ování nevyužívaných staveb a areál  

(brownfields) a jejich p ípadné konverze na nezastav ná území (zejm. v nivách vodních tok ) 

 Doprava: koordinovan  ve vazb  na celkový urbanistický rozvoj 

 T žba nerost : jen výjime  dle individuálního posouzení míry negativních zásah  do 

urbánní krajiny  

 Za ízení na likvidaci odpad : p ednostní umís ování v rámci stávajících výrobních areál  nebo 

areál  technické infrastruktury, mimo tyto plochy p i jednozna ném prokázání vhodnosti 

daného umíst ní 

 Energetika a spoje: p ípadné umís ování plošn  rozsáhlejších areálových za ízení technické 

vybavenosti dle individuálního posouzení míry negativních zásah  do urbánního prost edí 

 Cestovní ruch a rekreace: rozvoj nejr zn jších forem v souladu s celkovou urbanistickou 

koncepcí 

POŽADAVKY NA USPO ÁDÁNÍ A VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚKOLY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 Rozvoj sídel (zastavitelné plochy) usm ovat v kontextu s navrženou dopravní a technickou 

infrastrukturou tak, aby zohled oval celkový charakter sídel a organicky navazoval na jejich 

historický vývoj a zárove  aby byla minimalizována délka spole ných hranic zastavitelných 

ploch a nezastav ného území (zachování kompaktnosti sídla, omezení výrazn  do volné 

krajiny vybíhajících i se stávající zástavbou v bec územn  nesouvisících zastavitelných 

ploch) 

 V nezastav ném území vytvá et územní podmínky pro pestrou strukturu využití a pro šetrné 

formy rekrea ního využití., p ípadn  i pro revitalizaci vodních tok  a navazujících nivních 

ekosystém . 
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14 VÝRAZN  ZVLN NÁ ZEM LSKÁ KRAJINA 

SOU ASNÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Pom rn lenitá území s r zn  se prolínajícími h bety a údolími a s výrazn  dominantním 

zem lským využitím s rozsáhlými bloky orné p dy a asto zatravn nými nejp ík ejšími 

partiemi svah  v tšinou rovn ž se sídly venkovského typu s navazující maloplošnou 

strukturou zem lského využití. 

CHARAKTERISTIKA RELIÉFU A HORNINOVÉHO PROST EDÍ 

 Reliéf výrazn  zvln ný (relativní p evýšení odpovídá nej ast ji charakteru lenité pahorkatiny),  

 Údolí obvykle široce rozev ená a nep íliš zahloubená 

 H bety bu  zcela ploché, nebo zaoblené, s plochými temeny 

 Výrazné vrchy jsou vzácné, b žn jší jsou výrazn jší svahy 

 Horninové prost edí r zné, ale v tšinou v zásad  homogenní (krystalické horniny, spraše...) 
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CHARAKTERISTIKA ZP SOBU VYUŽÍVÁNÍ  

 Dominuje zem lská p da (zejm. orná), v tšinou v podob  rozsáhlých blok , místy 

i s dochovanými maloplošnými a liniovými strukturami (mok adní louky, mok adní lada, meze, 

kamenice, stromo adí…), spíše v chladn jších oblastech jsou asto významn  zastoupeny 

i trvalé travní porosty, v teplejších oblastech pak vinice a velkoplošné sady. 

 Lesní porosty jsou zastoupeny sporadicky, (v tšinou) v podob  drobných celk  

 Sídla jsou zastoupená obvykle v hojné mí e, typické jsou zejména menší vesnice, mén asté 

jsou i osady a samoty, p ípadn  sídla m stského typu (nap . Olešnice, Svitávka, Lysice, 

Miroslav, Bu ovice, Ždánice, Klobouky u Brna) 

 Vodní toky jsou p evážn  regulované, místy s drobnými nádržemi 

SKUPINY TYP  ZÁKLADNÍCH KRAJINNÝCH JEDNOTEK 

Ur ující skupiny typ  jednotek 

 Zem lsky obhospoda ované ploché h bety 

 Zem lsky obhospoda ovaná plochá temena h bet  

 Zem lsky obhospoda ované mírné svahy 

 Zem lsky obhospoda ované výrazné svahy 

 Údolní dna s p evažujícím zem lským využitím 

 Zástavba sídel 

Dopl ující skupiny typ  jednotek 

 Výrobní areály 

 Zem lsky obhospoda ované terasované svahy 

 Zem lsky obhospoda ovaná niva 

PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ 

Vnit ní uspo ádání 

 Spíše monofunk ní jednotka s p evahou zem lského využití a místn  se sídelními 

enklávami i poloenklávami, p ípadn  i s ojedin lými (v tšinou spíše menšími) lesními celky  

 S výjimkou zástavby sídle a výrobních areál  jsou hranice skupin typ  základních krajinných 

jednotek p evážn  nevýrazné 

Vn jší uspo ádání 

 Navazuje na nejr zn jší jiné typy krajinných oblastí 

VNÍMÁNÍ KRAJINY 

 Krajiny pohledov  otev ené 
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 Vn jškov  se vesm s výrazn  projevují všechny charakteristické zp soby využívání 

ÍRODNÍ A KRAJINNÉ HODNOTY 

 P ehlednost krajiny 

 P irozené úseky vodních tok  s doprovodnými porosty 

 Maloplošné a liniové krajinné struktury 

PROCESY (SÍLY, TLAKY) 

 Dlouhodob  vysoké procento zorn ní 

 R zn  intenzivní rozvoj sídel 

NARUŠENÍ, OHROŽENÍ 

 Vodní, p ípadn  i v trná eroze zem lské p dy 

 Lokální povod ové situace 

 Umís ování alternativních zdroj  energie (v trné a solární elektrárny) 

 Brownfields výrobních (zem lských) areál  

ROZŠÍ ENÍ 

 Hornosvratecká vrchovina – severní Olešnicko 

 K ižanovská vrchovina – mezi údolími Bobr vky (Lou ky) a Libochovky na pomezí s krajem 

Vyso ina (Vratislávka – Ž árec – Tišnovská Nová Ves), mezi údolími Libochovky a Bílého 

potoka na pomezí s krajem Vyso ina (Rojetín, Katov – K ižínkov), jižn  od údolí Bílého potoka 

(P ibyslavice, Litostrov – Domašov – Jav rek) 

 Boskovická brázda – sever (Vanovice – Boskovice – Lysice – erná Hora), st ed (Šerkovická 

kotlina, Malhostovice – Veverská Bítýška – Rosice), jih (Tet ice – Neslovice, Ivan icko – 

sever, Oslavansko – jih, Moravskokrumlovsko – východ) 

 Drahanská vrchovina – údolí Svitavy + Blanenský prolom (Újezd u Boskovic – Rájec nad 

Svitavou – Blansko), st ední ást (Petrovice – Ludíkov, Vyso any – Olomoucký kraj, 

Vilémovice – Ruprechtov – Lipovec – Olomoucký kraj) 

 Bobravská vrchovina – Milonická sníženina a Ku imská kotlina (Lažany – Lip vka – Svinošice) 

Jina ovický prolom (Moravské Knínice – Kníni ky), jižn  od údolí Bobravy (Radostice – 

Sil vky – O echov), nad údolím Jihlavy u Dolních Kounic a Nových Bránic, jižní ást 

(Miroslavské Knínice – Miroslav) 

 Jevišovická pahorkatina – severovýchodní ást (Senorady – kraj Vyso ina, mezi údolími 

Jihlavy a Rokytné západn  od Moravského Krumlova – kraj Vyso ina), východní ást (jižn  od 

údolí Rokytné u Vémyslic, Viš ové – Želetice, Hluboké Maš vky – Suchohrdly u Znojma) 
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 Dyjsko–svratecký úval – severozápadní až severní okraj (Vedrovice – Kubšice – Dolní 

Kounice, Dolní Kounice – Medlov – O echov, Želešice – Ostopovice, Líše  – Šlapanice – 

Sivice), severovýchodní ást (Velešovice – K enovice – Újezd u Brna) 

 Vyškovská brána – hojn  (Rousínovsko, jihozápadn  od Vyškova, úval Hané pod Vyškovem) 

 Liten ická pahorkatina – p evažující (východní až jižní Vyškovsko, severní Bu ovicko 

a Slavkovsko) 

 Ždánický les – velmi hojn  (p evládá v níže položených partiích) 

 Kyjovská pahorkatina – p evládá v severní polovin  (severn  až východn  od Kyjova, na 

pomezí se Zlínským krajem, jihozápadn  od Kyjova), mezi Miloticemi a Dub any, východn  

a jižn  od ejkovic 

 Mikulovská vrchovina – severn  až východn  od Mikulova 

 Dolnomoravský úval – západn  od Valtic na hranicích s Rakouskem (Úvaly a okolí), mezi 

údolími Dyje a V elínku u Bulhar a Hlohovce 

 Vizovická vrchovina – Kuželovská kotlina a okolí (Louka – Lipov – Kuželov – Velká nad 

Veli kou – Blatni ka) 

 Bílé Karpaty – západní podh í (Tvarožná Lhota – Rad jov) 

CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Výrazn  zvln ná a pest e využívaná zem lská krajina se zabezpe enou protierozní 

ochranou a se sídly p evážn  venkovského typu 

ZÁSADY (PRAVIDLA) PRO OCHRANU, SPRÁVU A PLÁNOVÁNÍ (DOSAŽENÍ CÍLOVÉ 
CHARAKTERISTIKY) 

 Zem lství: posilování pestrosti struktury využití s významným zastoupením trvalých travních 

porost , sad  a v teplejších oblastech i vinic, podpora protierozní ochrany p dy 

 Lesní hospodá ství: zales ování vhodných ploch v souladu se zájmy ochrany p írody a krajiny 

a ochrany ZPF (zejm. v rámci jednozna  vymezeného územního systému ekologické 

stability, p íp. na jiných plochách z r zných d vod  dlouhodob  zem lsky nevyužívaných 

nebo pro zem lskou innost nevhodných) – preference mimoproduk ních funkcí les  

(biologická, krajinotvorná, rekrea ní…) 

 Vodní hospodá ství: vhodná revitaliza ní opat ení (nap . sm rové a spádové úpravy výrazn  

um le nap ímených a zahloubených koryt, minimalizace p sobení migra ních bariér na 

tocích, obnova koryt zatrubn ných tok ), nové vodní plochy a vodohospodá ské stavby 

ípustné pouze v p ípad , že nedojde k závažn jším konflikt m se zájmy ochrany p írody 

a krajiny 
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 Urbanistický rozvoj: limitovaný pot ebami ochrany ZPF a možnostmi stávající urbánní 

struktury, kterou lze doplnit využitím nezastav ných ploch uvnit  sídel a ploch na zastav né 

území bezprost edn  navazujících; podpora individuálních ešení konverze nevyužívaných 

areál  (brownfields) 

 Doprava: redukce prostorových zásah  nových dopravních staveb do území na nezbytn  

nutnou míru a jejich maximální možné p izp sobení zájm m racionálního obhospoda ování 

zem lské p dy a ochrany p írody a krajiny 

 T žba nerost : dle individuálního posouzení míry negativních zásah  do krajiny 

 Za ízení na likvidaci odpad : p ednostní umís ování v rámci stávajících výrobních areál  nebo 

areál  technické infrastruktury, mimo tyto plochy jen výjime , p i jednozna ném prokázání 

vhodnosti daného umíst ní 

 Energetika a spoje: p ípadné umís ování plošn  rozsáhlejších areálových za ízení technické 

vybavenosti dle individuálního posouzení míry negativních zásah  do krajiny 

 Cestovní ruch a rekreace: podpora rozvoje "m kkých" forem rekrea ního využití bez 

areálových za ízení a staveb s negativními vlivy na zájmy ochrany p írody a krajiny 

POŽADAVKY NA USPO ÁDÁNÍ A VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚKOLY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 Rozvoj sídel (zastavitelné plochy) usm ovat tak, aby zohled oval celkový charakter sídel 

a organicky navazoval na jejich historický vývoj a zárove  aby byla minimalizována délka 

spole ných hranic zastavitelných ploch a nezastav ného území (zachování kompaktnosti 

sídla, omezení výrazn  do volné krajiny vybíhajících i se stávající zástavbou v bec územn  

nesouvisících zastavitelných ploch) 

 V nezastav ném území vytvá et územní podmínky pro pestrou strukturu využití (nap . pomocí 

vymezení smíšených ploch nezastav ného území), a to p edevším v erozn  ohrožených 

plochách a na mén  hodnotné zem lské p , pro revitalizace vodních tok  a jejich povodí 

a pro šetrné formy rekrea ního využití 
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15 VÝRAZN  ZVLN NÁ AŽ LENITÁ VINI NÍ KRAJINA 

SOU ASNÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

lenitá území s r zn  se prolínajícími h bety a údolími, s pom rn  pestrou strukturou 

evážn  zem lského využití, v rámci kterého jsou vždy spoludominantní vinice, 

a s prom nlivým zastoupením sídel p evážn  venkovského typu s navazující maloplošnou 

strukturou zem lského využití. 

CHARAKTERISTIKA RELIÉFU A HORNINOVÉHO PROST EDÍ 

 Reliéf území je výrazn  zvln ný až lenitý (relativní p evýšení odpovídá charakteru lenité 

pahorkatiny až výjime  ploché vrchoviny) 

 Charakteristická je absence výrazn jších údolí  

 H bety mají prom nlivý charakter, v n kterých p ípadech jsou dosti výrazné 

 Pom rn  b žné jsou antropogenní terasy 
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 Horninové prost edí je velmi r znorodé 

CHARAKTERISTIKA ZP SOBU VYUŽÍVÁNÍ  

 Dominují r zn  velké celky vinic, dopln né zejména rozsáhlými bloky orné p dy (místy až 

spoludominantními), p ípadn  ovocnými sady (ve velkoplošné i maloplošné form ) 

a významn  zastoupenými liniovými strukturami (cestami, mezemi, stromo adími…) 

 Lesní porosty jsou zastoupeny vícemén  sporadicky, (v tšinou) v podob  drobných celk  

 Vcelku b žné je zastoupení ladem ležících pozemk  

 Sídla jsou zastoupená relativn  málo, a to zejména v úpatních ástech svah  – typické jsou 

edevším st edn  velké vesnice 

 Vodní toky bu  zcela chybí, nebo jsou jen drobné 

SKUPINY TYP  ZÁKLADNÍCH KRAJINNÝCH JEDNOTEK 

Ur ující skupiny typ  jednotek 

 Zem lsky obhospoda ovaná plochá temena h bet  

 Zem lsky obhospoda ované výrazné svahy 

 Zem lsky obhospoda ované mírné svahy 

 Zem lsky obhospoda ované terasované svahy 

Dopl ující skupiny typ  jednotek 

 Údolní dna s p evažujícím zem lským využitím 

 Zalesn né výrazné svahy 

 Zástavba sídel 

 Výrobní areály 

PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ 

Vnit ní uspo ádání 

 Spíše polyfunk ní jednotka s výraznou dominancí r zných forem zem lského využití, mezi 

kterými p evládají nebo spolup evládají vinice a por znu s r zn  velkými a r zn  

uspo ádanými lesními enklávami a plochami zastav ných území sídel (zejm. v okrajových 

partiích). 

 Hranice skupin typ  základních krajinných jednotek jsou r zn  výrazné 

Vn jší uspo ádání 

 Navazuje p edevším na r zné jiné typy zem lských a lesozem lských krajinných oblastí 
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VNÍMÁNÍ KRAJINY 

 Krajiny pohledov  otev ené 

 Vn jškov  se vesm s výrazn  projevují všechny charakteristické zp soby využívání 

ÍRODNÍ A KRAJINNÉ HODNOTY 

 Celková pestrost reliéfu a zp sob  využití 

 Maloplošné a liniové krajinné struktury 

 Lesní ekosystémy 

 Kv tnaté louky a lada 

PROCESY (SÍLY, TLAKY) 

 Dlouhodob  vysoké procento vinic 

 Rostoucí podíl ladem ležících ploch 

 R zn  intenzivní rozvoj sídel 

NARUŠENÍ, OHROŽENÍ 

 Vodní, p ípadn  i v trná eroze zem lské p dy 

 Aktivní sesuvy 

 Umís ování alternativních zdroj  energie (v trné a solární elektrárny) 

 Brownfields výrobních (zem lských) areál  

ROZŠÍ ENÍ 

 Bobravská vrchovina – nejjižn jší ást (Miroslav) 

 Jevišovická pahorkatina – pás podél jihovýchodního okraje národního parku Podyjí (Znojmo – 

Havraníky – Hnanice) 

 Dyjsko–svratecký úval – jihozápadní ást (Šatov, Je meništ ), jižní ást (Dunajovické vrchy) 

 Ždánický les – jihozápadní až jižní okraje (Velké N ice – Hustope e – Velké Pavlovice – 

Brumovice – Kobylí – Vrbice – Bo etice) 

 Kyjovská pahorkatina – jihozápadní ást (Terezín – Hovorany, Mut nice, Vrbice – ejkovice – 

Starý Poddvorov, Velké Bílovice, Prušánky – Josefov) 

 Mikulovská vrchovina – svahy Pálavy (Pavlov – Dolní V stonice – Perná – Bavory – Mikulov), 

jižní okraj Milovické pahorkatiny (Mikulov – Sedlec) 

 Dolnomoravský úval – západní ást (P ítlucká hora, Sedlec – Hlohovec, Valtice – rakouské 

hranice) 

 Vizovická vrchovina – východn  od Veselí (Blatnice p. Sv. Ant. – Louka) 
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 Bílé Karpaty – západní ást jižn  od Strážnice (kopec Žerotín – slovenské hranice) 

CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Výrazn  zvln ná a pest e využívaná zem lská krajina se zabezpe enou protierozní 

ochranou, s vysokým podílem vinic, s prom nlivým zastoupením dalších zp sob  využití 

(v etn  lesních celk ) a se sídly p evážn  venkovského typu  

ZÁSADY (PRAVIDLA) PRO OCHRANU, SPRÁVU A PLÁNOVÁNÍ (DOSAŽENÍ CÍLOVÉ 
CHARAKTERISTIKY) 

 Zem lství: zachování (p íp. další posílení) pestré struktury využití s významným 

zastoupením vinic a sad , podpora protierozní ochrany p dy 

 Lesní hospodá ství: zales ování vhodných ploch v souladu se zájmy ochrany p írody a krajiny 

a ochrany ZPF (zejm. v rámci jednozna  vymezeného územního systému ekologické 

stability, p íp. na jiných plochách z r zných d vod  dlouhodob  zem lsky nevyužívaných 

nebo pro zem lskou innost nevhodných) – preference mimoproduk ních funkcí les  

(biologická, krajinotvorná, rekrea ní…) 

 Vodní hospodá ství: vhodná revitaliza ní opat ení (nap . sm rové a spádové úpravy výrazn  

um le nap ímených a zahloubených koryt, minimalizace p sobení migra ních bariér na 

tocích, obnova koryt zatrubn ných tok ), nové vodní plochy a vodohospodá ské stavby 

ípustné pouze v p ípad , že nedojde k závažn jším konflikt m se zájmy ochrany p írody 

a krajiny 

 Urbanistický rozvoj: limitovaný pot ebami ochrany ZPF a možnostmi stávající urbánní 

struktury, kterou lze doplnit využitím nezastav ných ploch uvnit  sídel a ploch na zastav né 

území bezprost edn  navazujících; podpora individuálních ešení konverze nevyužívaných 

areál  (brownfields) 

 Doprava: redukce prostorových zásah  nových dopravních staveb do území na nezbytn  

nutnou míru a jejich maximální možné p izp sobení zájm m racionálního obhospoda ování 

zem lské p dy a ochrany p írody a krajiny 

 T žba nerost : dle individuálního posouzení míry negativních zásah  do krajiny 

 Za ízení na likvidaci odpad : p ednostní umís ování v rámci stávajících výrobních areál  nebo 

areál  technické infrastruktury, mimo tyto plochy jen zcela výjime , p i jednozna ném 

prokázání vhodnosti daného umíst ní 

 Energetika a spoje: p ípadné umís ování plošn  rozsáhlejších areálových za ízení technické 

vybavenosti dle individuálního posouzení míry negativních zásah  do krajiny 
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 Cestovní ruch a rekreace: podpora rozvoje "m kkých" forem rekrea ního využití bez 

areálových za ízení a staveb s negativními vlivy na využívání vinic a sad  a na zájmy ochrany 

írody a krajiny 

POŽADAVKY NA USPO ÁDÁNÍ A VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚKOLY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 Rozvoj sídel (zastavitelné plochy) usm ovat tak, aby zohled oval celkový charakter sídel 

a organicky navazoval na jejich historický vývoj a zárove  aby byla minimalizována délka 

spole ných hranic zastavitelných ploch a nezastav ného území (zachování kompaktnosti 

sídla, omezení výrazn  do volné krajiny vybíhajících i se stávající zástavbou v bec územn  

nesouvisících zastavitelných ploch) 

 V nezastav ném území vytvá et územní podmínky pro pestrou strukturu využití (nap . pomocí 

vymezení smíšených ploch nezastav ného území), a to p edevším v erozn  ohrožených 

plochách a na mén  hodnotné zem lské p , pro revitalizace vodních tok  a jejich povodí 

a pro šetrné formy rekrea ního využití 
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16 VÝRAZN  ZVLN NÁ AŽ LENITÁ LESOZEM LSKÁ KRAJINA  

SOU ASNÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

lenitá území s r zn  se prolínajícími h bety a údolími, s p evažujícím zem lským využitím, 

s prom nlivým, avšak v charakteru krajiny významn  se projevujícím zastoupením les , 

a v tšinou i se sídly p evážn  venkovského typu s navazující maloplošnou strukturou 

zem lského využití. 

CHARAKTERISTIKA RELIÉFU A HORNINOVÉHO PROST EDÍ 

 Reliéf území je výrazn  zvln ný až lenitý (relativní p evýšení odpovídá charakteru lenité 

pahorkatiny až lenité vrchoviny) 

 Údolí r zn  zahloubená, sev ená i rozev ená 

 H bety p evážn  výrazné, s plochými temeny 

 Relativn  b žn  jsou zastoupeny výrazn jší vrchy a údolí 
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 Horninové prost edí r zné, asto pom rn  pestré 

CHARAKTERISTIKA ZP SOBU VYUŽÍVÁNÍ  

 P evažuje zem lská p da, zejm. orná, místn  významné jsou trvalé travní porosty 

 Typické je prom nlivé zastoupení r zn  velkých (v tšinou však menších) lesních celk , 

obvykle vázaných na lenit jší partie reliéfu, p íp. na podmá ené polohy 

 Sídla jsou zastoupená obvykle v hojné mí e, typické jsou zejména menší vesnice, pom rn  

žné jsou i osady a samoty, zatímco sídla m stského typu jsou vzácná 

 Prom nliv , avšak b žn  zastoupené a p evážn  drobn jší vodní toky jsou asto regulované, 

kdy s menšími rybníky 

SKUPINY TYP  ZÁKLADNÍCH KRAJINNÝCH JEDNOTEK 

Ur ující skupiny typ  jednotek 

 Zem lsky obhospoda ovaná plochá temena h bet  

 Zem lsky obhospoda ované mírné svahy 

 Zem lsky obhospoda ované výrazné svahy 

 Rozev ená údolí s p evažujícím zem lským využitím 

 Zalesn né výrazn jší vrchy 

 Zalesn né p íkré svahy 

 Zástavba sídel  

Dopl ující skupiny typ  jednotek 

 Zalesn ná plochá temena h bet  

 Zalesn né ploché záv ry údolí 

 Výrobní areály 

PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ 

Vnit ní uspo ádání 

 Polyfunk ní jednotka s p evahou zem lského využití a s etnými, r zn  velkými a r zn  

uspo ádanými lesními enklávami a poloenklávami a spíše menšími venkovskými sídly 

 Hranice skupin typ  základních krajinných jednotek jsou výrazné v t ch p ípadech, kdy jsou 

dány rozdílnými zp soby využití; v p ípadech stejných p evažujících zp sob  využití jsou 

nevýrazné 

Vn jší uspo ádání 

 Navazuje zejména na jiné typy lenitých až výrazn  zvln ných krajinných oblastí 
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VNÍMÁNÍ KRAJINY 

 Krajiny pohledov  polootev ené 

 Vn jškov  se zpravidla výrazn  projevují všechny charakteristické zp soby využívání 

ÍRODNÍ A KRAJINNÉ HODNOTY 

 Celková pestrost reliéfu a zp sob  využití 

 Lesní ekosystémy 

 P irozené úseky vodních tok  

 Cenné mok adní ekosystémy 

 Kv tnaté louky a lada 

 Rekrea ní potenciál 

PROCESY (SÍLY, TLAKY) 

 Rostoucí podíl les  a ladem ležících ploch 

 Rostoucí podíl trvalých travních porost  

 Minimální rozvoj (p íp. až stagnace) sídel 

NARUŠENÍ, OHROŽENÍ 

 Vodní eroze zem lské p dy 

 Lokální povod ové situace 

 Umís ování alternativních zdroj  energie (v trné a solární elektrárny) 

 Brownfields výrobních (zem lských) areál  

ROZŠÍ ENÍ 

 Podorlická pahorkatina – západn  od Velkých Opatovic, p i pomezí s Pardubickým krajem 

(Velká Roudka – Roubanina) 

 Svitavská pahorkatina – severní Letovicko, p i pomezí s Pardubickým krajem (Deštná – 

Roubanina) 

 Hornosvratecká vrchovina – velmi hojn  (Olešnicko, jihozápadní Letovicko, Kunštátsko, 

Lysicko, Lomnicko, mezi údolími Svratky a Lou ky jižn  až západn  od Doubravníka) 

 K ižanovská vrchovina – mezi údolími Bobr vky (Lou ky) a Libochovky (Tišnovská Nová Ves 

– ikonín – Dolní Lou ky), z jižní strany údolí Libochovky na pomezí s krajem Vyso ina 

(Lubné – Borovník – Níhov, Ku imské Jest abí – Prosatín), jihozápadní Tišnovsko (B ezina – 

Heroltice – Pejškov, Deblín – Lažánky, Stanovišt  – P íbram – Lukovany – ice – Zbýšov) 

 Boskovická brázda – východní okraje severní ásti (Šebetov – Uh ice – Pardubický kraj), ze 

západní strany Boskovic (Chrudichromy – Mladkov), Malý a Velký Chlum (Skalice nad 
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Svitavou – Jest ebí), jižní Lysicko (Lysice – Býkovice), Žernovická hrás  (Dlouhá Lhota – 

Žernovník – Unín – Újezd u erné Hory – Malhostovice), severní a východní ást Tišnovské 

kotliny (D ínová – Kv tnice – Železné – Klucanina – Stráž), Zbýšovsko (Zastávka – 

Neslovice), údolí Jihlavy nad Ivan icemi (Biskoupky – N ice), Moravskokrumlovsko 

(jihozápad) 

 Drahanská vrchovina – severní ást (Úsobrno – Pardubický kraj, Ko enec – Ž árná), 

Moravský kras – severní ást (Holštejn – Sloup – Suchdol), na pomezí s Olomouckým krajem 

(Nové Sady, Studnice), severn  od Vyškova (Rychtá ov – D dice – Zelená Hora), Jedovnicko 

(Lažánky – Jedovnice), jižn  od Blanska (Olomu any), K tinsko (Habr vka – Bukovinka – 

ezina), Babice nad Svitavou, severovýchodn  od Brna (Ochoz u Brna – Bílovice nad 

Svitavou – Ob any), severn  od Brna (Lelekovice – Mokrá Hora) 

 Bobravská vrchovina – Milonická sníženina, kovický prolom (Ku im – Mokrá Hora), 

západn  od Ku imi ( ebín – Moravské Knínice), západn  od Brna (Žeb tín), východní ást 

(St elice – Nebovidy – Hajany), východní Ivan icko (Hlína – Ivan ice – M any – Sil vky), 

jižní ást (Bohutice – Host radice) 

 Jevišovická pahorkatina – hojn  (Lubnice – Uher ice, údolí Želetavky na pomezí s krajem 

Vyso ina – Vyso any – Oslnovice, Zblovice – Chvalatice, Horní B kov – ížov, Lukov – 

Podmolí – Hradišt  – Bezkov – Olbramkostel – Vranovská Ves – Boskovštejn – Ctidružice, 

Hostim, Rozkoš – Jevišovice – Mikulovice – Plave  – Tvo ihráz – T šetice, Horní Dunajovice 

– Viš ové – K epice – Džbánice – Skalice, Suchohrdly u Znojma – Dyje – Na eratice) 

 Dyjsko–svratecký úval – západní až jihozápadní ást (Host radice – Oleksovice – Lechovice, 

Dyje – Tasovice – Derflice, Jaroslavice – rakouské hranice) 

 Liten ická pahorkatina – severozápadní až severní ást (Terešov – Bohdalice, Orlovice – 

Zlínský kraj), východn  od Bu ovic (Vícemilice – Nesovice – Nemochovice – Kožušice – 

Mouchnice – Zlínský kraj) 

 Ždánický les – severní okraj (Rašovice – Bu ovice), severozápadní ást (Borkovany – 

Kobe ice), st ední ást (Bošovice – Velké Host rádky – Dambo ice – Bohumilice), západní 

ást (Boleradice – Šitbo ice – K epice – Kurd jov), jižní ást (východn  od Kobylí a Vrbice) 

 Kyjovská pahorkatina – severní ást (Bohuslavice – Nechvalín – Sob lky, Ježov – Syrovín – 

pomezí se Zlínským krajem), st ední ást (jižn  až jihovýchodn  od Hovoran) 

 Vizovická vrchovina – jižní okraj (Blatnice pod Sv. Ant. – Blatni ka – Zlínský kraj, Lipov – 

Louka) 

 Bílé Karpaty – hojn  (širší okolí Velké nad Veli kou – Hor ácko) 
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CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Výrazn  zvln ná až lenitá krajina s prom nlivým zastoupením r zn  využívané zem lské 

dy a lesních celk  a se sídly p evážn  venkovského typu  

ZÁSADY (PRAVIDLA) PRO OCHRANU, SPRÁVU A PLÁNOVÁNÍ (DOSAŽENÍ CÍLOVÉ 
CHARAKTERISTIKY) 

 Zem lství: posilování pestrosti struktury využití s významným zastoupením trvalých travních 

porost , sad  a v teplejších oblastech i vinic, podpora protierozní ochrany p dy 

 Lesní hospodá ství: d raz na mimoproduk ní funkce les  (biologická, krajinotvorná, 

rekrea ní…); zales ování vhodných ploch v souladu se zájmy ochrany p írody a krajiny 

a protierozní ochrany (zejm. v rámci jednozna  vymezeného územního systému ekologické 

stability, p íp. na jiných plochách z r zných d vod  dlouhodob  zem lsky nevyužívaných 

nebo pro zem lskou innost nevhodných) 

 Vodní hospodá ství: vhodná revitaliza ní opat ení (nap . sm rové a spádové úpravy výrazn  

um le nap ímených a zahloubených koryt, minimalizace p sobení migra ních bariér na 

tocích, obnova koryt zatrubn ných tok ), nové vodní plochy a vodohospodá ské stavby 

ípustné pouze v p ípad , že nedojde k závažn jším konflikt m se zájmy ochrany p írody 

a krajiny 

 Urbanistický rozvoj: limitovaný pot ebami ochrany ZPF a PUPFL a možnostmi stávající 

urbánní struktury, kterou lze doplnit využitím nezastav ných ploch uvnit  sídel a ploch na 

zastav né území bezprost edn  navazujících; podpora individuálních ešení konverze 

nevyužívaných areál  (brownfields) 

 Doprava: redukce prostorových zásah  nových dopravních staveb do území na nezbytn  

nutnou míru a jejich maximální možné p izp sobení zájm m racionálního obhospoda ování 

zem lské p dy, ochrany PUPFL a ochrany p írody a krajiny 

 T žba nerost : dle individuálního posouzení míry negativních zásah  do krajiny 

 Za ízení na likvidaci odpad : p ednostní umís ování v rámci stávajících výrobních areál  nebo 

areál  technické infrastruktury, mimo tyto plochy jen zcela výjime , p i jednozna ném 

prokázání vhodnosti daného umíst ní 

 Energetika a spoje: p ípadné umís ování plošn  rozsáhlejších areálových za ízení technické 

vybavenosti dle individuálního posouzení míry negativních zásah  do krajiny 

 Cestovní ruch a rekreace: podpora rozvoje "m kkých" forem rekrea ního využití bez 

areálových za ízení a staveb s negativními vlivy na zájmy ochrany p írody a krajiny 
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POŽADAVKY NA USPO ÁDÁNÍ A VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚKOLY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 Rozvoj sídel (zastavitelné plochy) usm ovat tak, aby zohled oval celkový charakter sídel 

a organicky navazoval na jejich historický vývoj a zárove  aby byla minimalizována délka 

spole ných hranic zastavitelných ploch a nezastav ného území (zachování kompaktnosti 

sídla, omezení výrazn  do volné krajiny vybíhajících i se stávající zástavbou v bec územn  

nesouvisících zastavitelných ploch) 

 V nezastav ném území vytvá et územní podmínky pro pest ejší strukturu využití (nap . 

pomocí vymezení smíšených ploch nezastav ného území), a to p edevším v erozn  

ohrožených plochách a na mén  hodnotné zem lské p , pro revitalizace vodních tok  

a jejich povodí a pro šetrné formy rekrea ního využití 
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17 VÝRAZN  ZVLN NÁ AŽ LENITÁ ZEM LSKOLESNÍ KRAJINA 

SOU ASNÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

lenitá území s r zn  se prolínajícími h bety a údolími, s p evažujícími lesy, s významným 

zastoupením zem lsky obhospoda ovaných ploch a zpravidla s nízkým zastoupením sídel. 

CHARAKTERISTIKA RELIÉFU A HORNINOVÉHO PROST EDÍ 

 Reliéf r zn , p evážn  však výrazn lenitý (relativní p evýšení odpovídá charakteru lenité 

pahorkatiny až lenité vrchoviny) 

 Velké zastoupení p ík ejších svah  a výrazných údolních zá ez  drobných tok  

 H bety zna  prom nlivého charakteru, v tšinou však s plochými temeny 

 Relativn  b žn  jsou zastoupeny výrazn jší vrchy 

 Horninové prost edí r zné, asto pom rn  pestré 
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CHARAKTERISTIKA ZP SOBU VYUŽÍVÁNÍ  

 P evažují r zn  velké, v tšinou však rozsáhlejší lesní celky velmi nepravidelných tvar  

 Hojn  zastoupené jsou r znorodé enklávy i souvislejší plochy zem lské p dy (orné 

i trvalých travních porost ) 

 Sídla jsou zastoupená spíše výjime  – zejm. menší vesnice, osady a samoty 

 Prom nliv , avšak b žn  zastoupené jsou vodní toky, n kdy s rybníky 

SKUPINY TYP  ZÁKLADNÍCH KRAJINNÝCH JEDNOTEK 

Ur ující skupiny typ  jednotek 

 Zalesn ná sev ená údolí  

 Zalesn né výrazné svahy 

 Zalesn né výrazn jší vrchy 

 Zem lsky obhospoda ované výrazné svahy 

 Zalesn né ploché h bety 

 Zalesn né mírné svahy 

Dopl ující skupiny typ  jednotek 

 Zalesn ná plochá temena h bet  

 Zem lsky obhospoda ované mírné svahy 

 Zem lsky obhospoda ovaná plochá temena h bet  

 Zástavba sídel 

 Vodní plochy 

PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ 

Vnit ní uspo ádání 

 Polyfunk ní jednotka s p evahou lesa a s etnými, r zn  velkými a r zn  uspo ádanými 

plochami zem lského využití, p ípadn  i s menšími venkovskými sídly 

 Hranice skupin typ  základních krajinných jednotek jsou výrazné v t ch p ípadech, kdy jsou 

dány rozdílnými zp soby využití; v p ípadech stejných p evažujících zp sob  využití jsou 

nevýrazné 

Vn jší uspo ádání 

 Navazuje zejména na jiné typy lenitých až výrazn  zvln ných krajinných oblastí 

VNÍMÁNÍ KRAJINY 

 Krajiny pohledov  zcela otev ené, p íp. polootev ené 
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 Lesy se vn jškov  projevují výrazn , jiné zp soby využívání se v závislosti na své poloze 

vn jškov  projevují v prom nlivé mí e 

ÍRODNÍ A KRAJINNÉ HODNOTY 

lenitý reliéf 

 Rozsáhlé lesní ekosystémy 

 P irozené úseky vodních tok  

 Cenné mok adní ekosystémy 

 Kv tnaté louky a lada 

 Rekrea ní potenciál 

PROCESY (SÍLY, TLAKY) 

 Rostoucí podíl les  a ladem ležících ploch 

 Rostoucí podíl trvalých travních porost  

 Minimální rozvoj až stagnace sídel 

NARUŠENÍ, OHROŽENÍ 

 Rozpad lesních ekosystém  vlivem šk dc  a v trných kalamit 

 Lokáln  vodní eroze zem lské p dy 

 Umís ování alternativních zdroj  energie (v trné a solární elektrárny) 

ROZŠÍ ENÍ 

 Podorlická pahorkatina – Velkoopatovicko (Vanovice – Velké Opatovice – Pardubický kraj) 

 Svitavská pahorkatina – severní Letovicko, po obou stranách údolí Svitavy p i pomezí 

s Pardubickým krajem  

 Hornosvratecká vrchovina – mezi Letovicemi, Kunštátem a Olešnicí, západn  od Olešnice 

(Lhota u Olešnice – pomezí s krajem Vyso ina), západn  až severozápadn  od Kunštátu 

(Hluboké – Petrov), mezi Kunštátem a Lysicemi, Lomnicko (Strha e – Lomnice – Lomni ka),  

 K ižanovská vrchovina – západn  až jihozápadn  od Tišnova (P edklášte í – Úsuší – 

Vohan ice), východn  až jihovýchodn  od Velké Bíteše (údolí Bílého potoka na pomezí 

s krajem Vyso ina – Lesní Hluboké – Rudka) 

 Boskovická brázda – Svárovská vrchovina (Svárov – Vísky), Žernovnická hrás  ( erná Hora – 

Závist, Hluboké Dvory – Železné – Skali ka), severní Ivan icko (Padochov – Neslovice) 

 Drahanská vrchovina – východn  od Boskovic (Boskovice – Okrouhlá – Ludíkov), východn  

od údolí Svitavy (Újezd u Boskovic – Kuni ky – Horní Lhota, eškovice – T chov), 

jihozápadn  od Blanska (Blansko – Šebrov – Vranov), jihozápadní ást (Sob šice – Lesná), 
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jižní okraje (Líše  – Host nice – Pozo ice – Vítovice, Habrovany – Lule  – Ježkovice), 

východní ást (Podivice – Olomoucký kraj) 

 Bobravská vrchovina – severn  od Ku imi (Zlobice), Podkomorské lesy – jih (Masaryk v okruh 

– Omice), severovýchodn  od Ivan ic (Neslovice – Hlína), st ední ást Krumlovského lesa 

(Miroslavské Knínice – Lesonice – Bohutice) 

 Jevišovická pahorkatina – mezi údolími Oslavy a Jihlavy na pomezí s krajem Vyso ina 

(Senorady – Biskoupky), údolí Rokytné a okolí (Tulešice – Horní Kounice, na pomezí s krajem 

Vyso ina u Rozkoše), údolí Jevišovky a okolí (Rudlice – Hluboké Maš vky), Vranovsko 

(Zálesí – Vranov nad Dyjí – Podmy e – Lan ov – Podhradí nad Dyjí – Rakousko) 

 Ždánický les – Kloboucko (Klobouky – Boleradice) 

 Kyjovská pahorkatina – západn  od Kyjova (Želetice – Ostrovánky), jižní ást (Starý 

Poddvorov – Dolní Bojanovice) 

 Bílé Karpaty – jižn  od Tvarožné Lhoty a východn  až jižn  od Rad jova ( ást Rad jovské 

obory + Travi ná), jihozápadn  od Velké nad Veli kou, na hranicích se Slovenskem, 

východn  až severovýchodn  od Velké nad Veli kou, na pomezí se Zlínským krajem (Suchov 

– Vápenky) 

CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Výrazn  zvln ná až lenitá, kompaktn  p sobící až mírn  strukturovaná krajina s p evahou 

lesního prost edí, dopln ného plochami zem lské p dy s možnými r znými zp soby využití, 

ípadn  i se sídly venkovského typu 

ZÁSADY (PRAVIDLA) PRO OCHRANU, SPRÁVU A PLÁNOVÁNÍ (DOSAŽENÍ CÍLOVÉ 
CHARAKTERISTIKY) 

 Zem lství: posilování pestrosti struktury využití s významným zastoupením trvalých travních 

porost , p íp. i ovocných sad  a v teplejších oblastech vinic, podpora protierozní ochrany p dy 

 Lesní hospodá ství: d raz na mimoproduk ní funkce les  (biologická, krajinotvorná, 

rekrea ní…); p ípadná zales ování vhodných ploch v souladu se zájmy ochrany p írody 

a krajiny a protierozní ochrany (zejm. na plochách z r zných d vod  dlouhodob  zem lsky 

nevyužívaných nebo pro zem lskou innost nevhodných) 

 Vodní hospodá ství: vhodná revitaliza ní opat ení (nap . sm rové a spádové úpravy výrazn  

um le nap ímených a zahloubených koryt, minimalizace p sobení migra ních bariér na 

tocích, obnova koryt zatrubn ných tok ), nové vodní plochy a vodohospodá ské stavby 

ípustné pouze v p ípad , že nedojde k závažn jším konflikt m se zájmy ochrany p írody 

a krajiny 
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 Urbanistický rozvoj: limitovaný pot ebami ochrany ZPF a PUPFL a možnostmi stávající 

urbánní struktury, kterou lze doplnit využitím nezastav ných ploch uvnit  sídel a ploch na 

zastav né území bezprost edn  navazujících; podpora individuálních ešení konverze 

nevyužívaných areál  (brownfields) 

 Doprava: redukce prostorových zásah  nových dopravních staveb do území na nezbytn  

nutnou míru a jejich maximální možné p izp sobení zájm m ochrany PUPFL a ochrany 

írody a krajiny 

 T žba nerost : dle individuálního posouzení míry negativních zásah  do krajiny 

 Za ízení na likvidaci odpad : p ednostní umís ování v rámci stávajících výrobních areál  nebo 

areál  technické infrastruktury, mimo tyto plochy jen výjime , výhradn  mimo lesní prost edí 

a p i jednozna ném prokázání vhodnosti daného umíst ní 

 Energetika a spoje: p ípadné umís ování plošn  rozsáhlejších areálových za ízení technické 

vybavenosti výhradn  mimo lesní prost edí a dle individuálního posouzení míry negativních 

zásah  do krajiny 

 Cestovní ruch a rekreace: podpora rozvoje "m kkých" forem rekrea ního využití bez 

areálových za ízení a staveb s negativními vlivy na zájmy ochrany p írody a krajiny 

POŽADAVKY NA USPO ÁDÁNÍ A VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚKOLY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 Rozvoj sídel (zastavitelné plochy) usm ovat tak, aby zohled oval celkový charakter sídel 

a organicky navazoval na jejich historický vývoj a zárove  aby byla minimalizována délka 

spole ných hranic zastavitelných ploch a nezastav ného území (zachování kompaktnosti 

sídla, omezení výrazn  do volné krajiny vybíhajících i se stávající zástavbou v bec územn  

nesouvisících zastavitelných ploch) 

 V nezastav ném území vytvá et územní podmínky pro šetrné formy rekrea ního využití, pro 

revitalizace vodních tok  a jejich povodí a mimo souvislé lesní celky pro pestrou strukturu 

využití, a to p edevším v erozn  ohrožených plochách a na mén  hodnotné zem lské p . 
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18 VÝRAZN  ZVLN NÁ AŽ LENITÁ LESNÍ KRAJINA 

SOU ASNÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

lenitá území s r zn  se prolínajícími h bety a údolími, vícemén  celoplošn  zalesn ná. 

CHARAKTERISTIKA RELIÉFU A HORNINOVÉHO PROST EDÍ 

 Reliéf r zn , p evážn  však výrazn lenitý (relativní p evýšení odpovídá charakteru lenité 

pahorkatiny až lenité vrchoviny) 

 Velké zastoupení p ík ejších svah  a místy i výrazných údolních zá ez  drobných tok  

 H bety zna  prom nlivého charakteru, v tšinou však s plochými temeny 

 Relativn  b žn  jsou zastoupeny výrazn jší vrchy 

 Horninové prost edí r zné, asto pom rn  pestré 
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CHARAKTERISTIKA ZP SOBU VYUŽÍVÁNÍ  

 Souvislé lesní komplexy, místy s r znorodými enklávami i poloenklávami jiných zp sob  

využívání (pole, louky, mok ady, vodní plochy, rekrea ní zástavba…) 

 Ze sídel jsou b žn ji zastoupené pouze samoty 

 Prom nliv , avšak b žn  zastoupené jsou vodní toky, n kdy s rybníky 

SKUPINY TYP  ZÁKLADNÍCH KRAJINNÝCH JEDNOTEK 

Ur ující skupiny typ  jednotek 

 Zalesn né výrazné svahy 

 Zalesn né výrazn jší vrchy 

 Zalesn né ploché h bety 

 Zalesn ná plochá temena h bet  

 Zalesn né mírné svahy 

 Zalesn ná sev ená údolí  

Dopl ující skupiny typ  jednotek 

 Zem lsky obhospoda ované mírné svahy 

 Ladem ležící výrazné svahy 

PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ 

Vnit ní uspo ádání 

 Monofunk ní jednotka s dominancí lesa a s ojedin lými nelesními enklávami a poloenklávami 

spíše menších rozloh 

 Enklávy a poloenklávy jsou typické p edevším pro mírn jší svahy a jsou tvarov  velmi rozli né 

 S výjimkou nelesních enkláv jsou hranice skupin typ  základních krajinných jednotek 

nevýrazné 

Vn jší uspo ádání 

 Navazuje zejména na lenité až výrazn  zvln né zem lské a lesozem lské krajinné 

oblasti 

VNÍMÁNÍ KRAJINY 

 Krajiny zvn jšku pohledov  zcela otev ené a uvnit  uzav ené 

 Vn jškov  se vesm s výrazn  projevuje pouze základní zp sob využívání (lesy) 

ÍRODNÍ A KRAJINNÉ HODNOTY 

 Pohledová dominantnost 
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lenitý reliéf 

 Rozsáhlé lesní ekosystémy 

 P irozené úseky vodních tok  

 Cenné nelesní mok adní ekosystémy 

 Cenné stepní ekosystémy 

 Rekrea ní potenciál 

PROCESY (SÍLY, TLAKY) 

 Zales ování nelesních enkláv a poloenkláv 

NARUŠENÍ, OHROŽENÍ 

 Rozpad lesních ekosystém  vlivem šk dc  a v trných kalamit 

ROZŠÍ ENÍ 

 Hornosvratecká vrchovina – západní Kunštátsko a Lysicko, áste  na pomezí s krajem 

Vyso ina (Rozse  nad Kunštátem – Hodonín, Hodonín – B le , Tasovice – Kozárov, La nov – 

Rašov) 

 K ižanovská vrchovina – severn  od Svatoslavi, údolí Svratky a okolí nad Veverskou Bítýškou 

(Veverská Bítýška – Hrad any – Braníškov), podél Boskovické brázdy (Veverská Bítýška – 

Domašov – any – P íbram – Zbýšov), na pomezí s krajem Vyso ina (Rudka – Stanovišt , 

Újezd u Rosic – Vysoké Popovice), severn  od Oslavan (Zbýšov – ice) 

 Drahanská vrchovina – hojn  (severovýchodn , východn , jihovýchodn  a jižn  od Boskovic, 

áste  na pomezí s Pardubickým a Olomouckým krajem, ve st ední ásti na pomezí 

s Olomouckým krajem, severovýchodn  od Blanska, Ho ický h bet, Babí lom + Vranovské 

lesy + Sob šické lesy, jižní ást od Bílovic nad Svitavou po Olšany a od Blanska po Vyškov, 

vojenský újezd B ezina 

 Bobravská vrchovina – Baba, Podkomorské lesy, Holedná + Kohoutovické lesy, Bu ín + Teplý 

kopec (Tet ice – Hlína – Sil vky), Krumlovský les – severní ást 

 Jevišovická pahorkatina – údolí Rokytné a okolí, áste  na pomezí s krajem Vyso ina 

(u Tulešic, u Horních Kounic a u Újezda), komplex mezi Hostimí, Jevišovicemi, Vranovskou 

Vsí, Kravskem a Vev icemi, Pavlice – Šumná, nad údolím Dyje u Podhradí, nad údolím Dyje 

v rámci NP Podyjí (u Vranova nad Dyjí, u Lesné, u Lukova, u Podmolí a Mašovic, u Hnanic, 

u Havraník  a Konic), Tvo ihrázský les 

 Liten ická pahorkatina – vrcholová ást na pomezí se Zlínským krajem (Orlovice – Pavlovice – 

Nemochovice, severn  od Kožušic) 

 Ch iby – na pomezí se Zlínským krajem 
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 Ždánický les – velmi hojn  (p evládá ve výše položených partiích – mezi údolím Kyjovky 

a Bošovicemi, západn  a jihovýchodn  od Boleradic) 

 Mikulovská vrchovina – Milovická obora (Klentnice – Milovice – Sedlec) 

 Bílé Karpaty – na hranicích se Slovenskem (Rad jovská obora, jihovýchodn  od Velké nad 

Veli kou), Háj (Velká nad Veli kou – Suchov) 

CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Výrazn  zvln ná až lenitá, kompaktní lesní krajina 

ZÁSADY (PRAVIDLA) PRO OCHRANU, SPRÁVU A PLÁNOVÁNÍ (DOSAŽENÍ CÍLOVÉ 
CHARAKTERISTIKY) 

 Zem lství: v p ípad  zastoupení zem lské p dy preference trvalých travních porost  

 Lesní hospodá ství: preference mimoproduk ních funkcí les  (biologická, krajinotvorná, 

rekrea ní…); event. zales ování nelesních enkláv a poloenkláv v souladu se zájmy ochrany 

írody a krajiny (zejm. v rámci jednozna  vymezeného územního systému ekologické 

stability, p íp. na jiných plochách z r zných d vod  dlouhodob  zem lsky nevyužívaných 

nebo pro zem lskou innost nevhodných) 

 Vodní hospodá ství: vhodná revitaliza ní opat ení (nap . sm rové a spádové úpravy výrazn  

um le nap ímených a zahloubených koryt, minimalizace p sobení migra ních bariér na 

tocích, obnova koryt zatrubn ných tok ), nové vodní plochy a vodohospodá ské stavby 

ípustné pouze v p ípad , že nedojde k závažn jším konflikt m se zájmy ochrany p írody 

a krajiny 

 Urbanistický rozvoj: nežádoucí 

 Doprava: nové stavby nesouvisící s hospoda ením v území jen zcela výjime  (výhradn  ve 

ve ejném zájmu), p i sou asné redukci jejich prostorových zásah  na nezbytn  nutnou míru 

a jejich maximálním možném p izp sobení zájm m ochrany p írody a krajiny (v etn  

minimalizace zásah  do kompaktnosti lesních komplex ) 

 T žba nerost : jen výjime  dle individuálního posouzení míry negativních zásah  do lesní 

krajiny  

 Za ízení na likvidaci odpad : nežádoucí v jakékoliv form  (podob ) 

 Energetika a spoje: redukce prostorových zásah  staveb a za ízení do území na nezbytn  

nutnou míru (koridory technických sítí a s nimi p ímo souvisící bodové stavby, nikoliv areálová 

za ízení technické vybavenosti) 
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 Cestovní ruch a rekreace: podpora rozvoje "m kkých" forem rekrea ního využití bez 

areálových za ízení a staveb s negativními vlivy na zájmy ochrany p írody a krajiny a lesního 

hospodá ství 

POŽADAVKY NA USPO ÁDÁNÍ A VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚKOLY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 Rozvoj sídel (zastavitelné plochy) nepodporovat. 

 V nezastav ném území vytvá et územní podmínky pro šetrné formy rekrea ního využití, pro 

revitalizaci regulovaných vodních tok , a pro zachování p írodn i esteticky cenných 

nelesních enkláv. 
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19 VÝRAZN  ZVLN NÁ AŽ LENITÁ M STSKÁ A P ÍM STSKÁ KRAJINA 

SOU ASNÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Pom rn lenitá území s p evažujícími plochami zastav ného území a s navazujícími 

nezastav nými plochami s r znorodou, p evážn  však pestrou strukturou využití. 

CHARAKTERISTIKA RELIÉFU A HORNINOVÉHO PROST EDÍ 

 Reliéf prom nlivého charakteru (relativní p evýšení zpravidla odpovídá charakteru lenité 

pahorkatiny) 

 Údolí r zn  zahloubená, sev ená i rozev ená 

 H bety zna  prom nlivého charakteru, v tšinou však s plochými temeny 

 Relativn  b žn  jsou zastoupeny výrazn jší vrchy 

 Horninové prost edí pestré 
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A P ÍM STSKÁ KRAJINA 
19 

   

 

Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje Strana 103 

 

CHARAKTERISTIKA ZP SOBU VYUŽÍVÁNÍ  

 P evažují plochy zastav ného území se zástavbou nejr zn jšího typu 

 Z jiných zp sob  využití je nejhojn ji zastoupena zem lská p da (zejm. orná), a to 

edevším po obvodu zástavby 

 Lesní porosty jsou zastoupeny v r zné mí e, (v tšinou) v podob  menších celk  

 Vodní toky jsou zpravidla regulované, asto i zaklenuté 

SKUPINY TYP  ZÁKLADNÍCH KRAJINNÝCH JEDNOTEK 

Ur ující skupiny typ  jednotek 

 Zástavba sídel 

 Výrobní areály 

 Zem lsky obhospoda ované mírné svahy 

 Zalesn né výrazn jší vrchy 

 Zalesn né výrazné svahy 

 Rekrea  využívané plochy 

Dopl ující skupiny typ  jednotek 

 Zem lsky obhospoda ované výrazné svahy 

 Vodní plochy 

 Zem lsky obhospoda ovaná niva 

PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ 

Vnit ní uspo ádání 

 Polyfunk ní jednotka s p evahou urbánních funkcí a s významnými plochami zem lské 

dy a n kdy i lesa 

 Hranice skupin typ  základních krajinných jednotek jsou vesm s pom rn  výrazné 

Vn jší uspo ádání 

 Navazuje na nejr zn jší jiné typy krajinných oblastí 

VNÍMÁNÍ KRAJINY 

 Krajiny zvn jšku pohledov  otev ené až polootev ené 

 Základní zp soby využívání se vn jškov  v tšinou projevují velmi výrazn  

ÍRODNÍ A KRAJINNÉ HODNOTY 

 Celková pestrost reliéfu a zp sob  využití krajiny 

 Dominanty výrazných vrch  a h bet  
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 Lesní celky 

 Dochované povrchové úseky vodních tok , p íp. s doprovodnými porosty 

 Nezastav né partie údolních niv 

 Rekrea ní potenciál (z pohledu každodenní a víkendové rekreace) 

PROCESY (SÍLY, TLAKY) 

 Intenzivní rozvoj a p estavba sídel 

NARUŠENÍ, OHROŽENÍ 

 R zná nevhodná zástavba (polohov , m ítkov …) 

 Povod ové ohrožení údolních poloh 

 Brownfields výrobních areál  

ROZŠÍ ENÍ 

 Boskovická brázda – Boskovice ( ást), Tišnov (+ P edklášte í), Rosice (+ Tet ice + Zastávka), 

Ivan ice + Oslavany, Moravský Krumlov 

 Drahanská vrchovina – Blansko, ást Brna (severovýchod) 

 Bobravská vrchovina – ást Brna (severozápad, západ) 

 Jevišovická pahorkatina – v tšina Znojma (+ P ím tice) 

 Dyjsko–svratecký úval – ást Brna (východ) 

CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Výrazn  zvln ná m stská a p ím stská krajina s hustotou a charakterem zástavby 

zohled ujícími celkový charakter sídla a krajiny  

ZÁSADY (PRAVIDLA) PRO OCHRANU, SPRÁVU A PLÁNOVÁNÍ (DOSAŽENÍ CÍLOVÉ 
CHARAKTERISTIKY) 

 Zem lství: preference pestré struktury využití zohled ující polohu v t sném zázemí sídla, 

zájmy ochrany p írody a krajiny a erozní a povod ová rizika 

 Lesní hospodá ství: výrazná preference mimoproduk ních funkcí les  (p edevším rekrea ní, 

ekologické a vodohospodá ské), event. zales ování dalších vhodných ploch v souladu se 

zájmy rekrea ního využití, ochrany p írody a krajiny a p íp. i protipovod ové ochrany (zejm. 

v rámci jednozna  vymezeného územního systému ekologické stability, p íp. na jiných 

plochách z r zných d vod  dlouhodob  zem lsky nevyužívaných nebo pro zem lskou 

innost nevhodných) 
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 Vodní hospodá ství: vhodná revitaliza ní opat ení (nap . sm rové a spádové úpravy výrazn  

um le nap ímených a zahloubených koryt, minimalizace p sobení migra ních bariér na 

tocích) a protipovod ová opat ení (ochranné hráze pouze na ochranu sídla, co nejvíce 

odsazené od tok ), nové vodní plochy a vodohospodá ské stavby p ípustné pouze v p ípad , 

že nedojde k závažn jším konflikt m se zájmy ochrany p írody a krajiny a protipovod ové 

ochrany 

 Urbanistický rozvoj: p im en  k charakteru sídel a krajiny a k pot ebám ochrany p írody, 

ochrany ZPF a protipovod ové ochrany; podpora odstra ování nevyužívaných staveb a areál  

(brownfields) a jejich p ípadné konverze na nezastav ná území (zejm. v nivách vodních tok ) 

 Doprava: koordinovan  ve vazb  na celkový urbanistický rozvoj 

 T žba nerost : jen výjime  dle individuálního posouzení míry negativních zásah  do 

urbánní krajiny  

 Za ízení na likvidaci odpad : p ednostní umís ování v rámci stávajících výrobních areál  nebo 

areál  technické infrastruktury, mimo tyto plochy p i jednozna ném prokázání vhodnosti 

daného umíst ní 

 Energetika a spoje: p ípadné umís ování plošn  rozsáhlejších areálových za ízení technické 

vybavenosti dle individuálního posouzení míry negativních zásah  do urbánního prost edí 

 Cestovní ruch a rekreace: rozvoj nejr zn jších forem v souladu s celkovou urbanistickou 

koncepcí 

POŽADAVKY NA USPO ÁDÁNÍ A VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚKOLY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 Rozvoj sídel (zastavitelné plochy) usm ovat v kontextu s navrženou dopravní a technickou 

infrastrukturou tak, aby zohled oval celkový charakter sídel a organicky navazoval na jejich 

historický vývoj a zárove  aby byla minimalizována délka spole ných hranic zastavitelných 

ploch a nezastav ného území (zachování kompaktnosti sídla, omezení výrazn  do volné 

krajiny vybíhajících i se stávající zástavbou v bec územn  nesouvisících zastavitelných 

ploch) 

 V nezastav ném území vytvá et územní podmínky pro pestrou strukturu využití a pro šetrné 

formy rekrea ního využití., p ípadn  i pro revitalizaci vodních tok  a navazujících nivních 

ekosystém . 
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20 VYVÝŠENÁ ZEM LSKÁ AŽ LESOZEM LSKÁ KRAJINA 

SOU ASNÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

lenitá území výrazných vyvýšenin, s p evažujícím pom rn  r znorodým zem lským 

využitím, s prom nlivým, místy se však v charakteru krajiny významn  projevujícím 

zastoupením les , a s nízkým zastoupením sídel. 

CHARAKTERISTIKA RELIÉFU A HORNINOVÉHO PROST EDÍ 

 Ur ujícím prvkem reliéfu je celková výrazná vyvýšenost území oproti okolní krajin  

 Reliéf území je vertikáln  a asto i horizontáln  výrazn  zvln ný až lenitý (relativní p evýšení 

odpovídá charakteru lenité pahorkatiny až ploché vrchoviny) 

 Charakteristická je p ítomnost výrazných svahových h bet , svahových údolí a vrcholových 

plošin 

 Pom rn  b žné jsou antropogenní terasy 
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 Horninové prost edí je relativn  homogenní (neogénní a kvartérní sedimenty) 

CHARAKTERISTIKA ZP SOBU VYUŽÍVÁNÍ  

 Dominuje zem lská p da, z velké ásti v podob  rozsáhlých blok  orné p dy, ale vždy také 

s trvalými kulturami (vinicemi, sady, zahradami, trvalými travními porosty) ve velkoplošné 

i maloplošné form  a významn  zastoupenými liniovými strukturami (cestami, mezemi, 

stromo adími…) 

 Lesní porosty jsou zastoupeny nepravideln , v podob  menších celk  

 Vcelku b žné je zastoupení ladem ležících pozemk  

 Sídla jsou zastoupená málo, a to zejména v úpatních ástech svah  na obvodu území – 

typické jsou zejména st edn  velké vesnice, zastoupeny však mohou být i okrajové partie 

sídel m stského typu (Židlochovice, Hustope e) 

 Vodní toky bu  zcela chybí, nebo jsou jen drobné 

SKUPINY TYP  ZÁKLADNÍCH KRAJINNÝCH JEDNOTEK 

Ur ující skupiny typ  jednotek 

 Zem lsky obhospoda ovaná plochá temena h bet  

 Zem lsky obhospoda ované mírné svahy 

 Zem lsky obhospoda ované výrazné svahy 

 Zem lsky obhospoda ované terasované svahy 

 Zalesn né výrazné svahy 

Dopl ující skupiny typ  jednotek 

 Zalesn ná plochá temena h bet  

 Zástavba sídel 

 Výrobní areály 

PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ 

Vnit ní uspo ádání 

 Spíše polyfunk ní jednotka s p evahou r zných forem zem lského využití a por znu 

s r zn  velkými a r zn  uspo ádanými lesními enklávami a plochami zastav ných území sídel 

v okrajových partiích 

 Hranice skupin typ  základních krajinných jednotek jsou výrazné v t ch p ípadech, kdy jsou 

dány rozdílnými zp soby využití; v p ípadech stejných p evažujících zp sob  využití jsou 

spíše nevýrazné 
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Vn jší uspo ádání 

 Navazuje na celkov  níže položené r zné typy plošších zem lských až lesozem lských 

krajinných oblastí  

VNÍMÁNÍ KRAJINY 

 Krajiny pohledov  otev ené 

 Vn jškov  se zpravidla výrazn  projevují všechny charakteristické zp soby využívání 

ÍRODNÍ A KRAJINNÉ HODNOTY 

 Pohledová dominantnost 

 Celková pestrost reliéfu a zp sob  využití 

 Dochované maloplošné a liniové struktury 

 Lesní ekosystémy 

 Kv tnaté louky a lada 

PROCESY (SÍLY, TLAKY) 

 Rostoucí podíl ladem ležících ploch 

 R zn  intenzivní rozvoj sídel 

NARUŠENÍ, OHROŽENÍ 

 Vodní, p ípadn  i v trná eroze zem lské p dy 

 Aktivní sesuvy 

 Umís ování alternativních zdroj  energie (v trné a solární elektrárny) 

 Brownfields výrobních (zem lských) areál  

ROZŠÍ ENÍ 

 Dyjsko–svratecký úval – Výhon (Židlochovice – Blu ina – Nosislav) 

 Ždánický les – nejzápadn jší ást – Starovická pahorkatina (Uher ice – Pouzd any – Popice – 

Hustope e – Starovice) 

CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Celkov  vyvýšená, výrazn lenitá zem lská až lesozem lská krajina s prom nlivým 

zastoupením r zn  využívané zem lské p dy se zabezpe enou protierozní ochranou 

(v etn  významného podílu vinic a ovocných sad ) a s r zn  zastoupenými lesními celky 
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ZÁSADY (PRAVIDLA) PRO OCHRANU, SPRÁVU A PLÁNOVÁNÍ (DOSAŽENÍ CÍLOVÉ 
CHARAKTERISTIKY) 

 Zem lství: zachování (p íp. další posílení) pestré struktury využití s významným 

zastoupením vinic a sad , podpora protierozní ochrany p dy 

 Lesní hospodá ství: d raz na mimoproduk ní funkce les  (biologická, krajinotvorná, 

rekrea ní…); zales ování vhodných ploch v souladu se zájmy ochrany p írody a krajiny 

a protierozní ochrany (zejm. v rámci jednozna  vymezeného územního systému ekologické 

stability, p íp. na jiných plochách z r zných d vod  dlouhodob  zem lsky nevyužívaných 

nebo pro zem lskou innost nevhodných) 

 Vodní hospodá ství: vhodná protierozní a protipovod ová opat ení, nové vodní plochy 

a vodohospodá ské stavby p ípustné pouze v p ípad , že nedojde k závažn jším konflikt m 

se zájmy ochrany p írody a krajiny 

 Urbanistický rozvoj: limitovaný pot ebami ochrany ZPF, utvá ením terénu (sesuvy) 

a možnostmi stávající urbánní struktury, kterou lze doplnit využitím nezastav ných ploch uvnit  

sídel a ploch na zastav né území bezprost edn  navazujících; podpora individuálních ešení 

konverze nevyužívaných areál  (brownfields) 

 Doprava: redukce prostorových zásah  nových dopravních staveb do území na nezbytn  

nutnou míru a jejich maximální možné p izp sobení zájm m racionálního obhospoda ování 

zem lské p dy a ochrany p írody a krajiny 

 T žba nerost : dle individuálního posouzení míry negativních zásah  do krajiny 

 Za ízení na likvidaci odpad : p ednostní umís ování v rámci stávajících výrobních areál  nebo 

areál  technické infrastruktury, mimo tyto plochy jen zcela výjime , p i jednozna ném 

prokázání vhodnosti daného umíst ní 

 Energetika a spoje: p ípadné umís ování plošn  rozsáhlejších areálových za ízení technické 

vybavenosti jen zcela výjime  na základ  individuálního posouzení míry negativních zásah  

do krajiny 

 Cestovní ruch a rekreace: podpora rozvoje "m kkých" forem rekrea ního využití bez 

areálových za ízení a staveb s negativními vlivy na využívání vinic a sad  a na zájmy ochrany 

írody a krajiny 

POŽADAVKY NA USPO ÁDÁNÍ A VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚKOLY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 Rozvoj sídel (zastavitelné plochy) s ohledem na celkovou exponovanost území minimalizovat, 

ípadn  usm ovat tak, aby zohled oval celkový charakter sídel a organicky navazoval na 

jejich historický vývoj a zárove  aby byla minimalizována délka spole ných hranic 

zastavitelných ploch a nezastav ného území (zachování kompaktnosti sídla, omezení výrazn  

do volné krajiny vybíhajících i se stávající zástavbou v bec územn  nesouvisících 

zastavitelných ploch) 
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 V nezastav ném území vytvá et územní podmínky pro pestrou strukturu využití (nap . pomocí 

vymezení smíšených ploch nezastav ného území), a to p edevším v erozn  ohrožených 

plochách a na mén  hodnotné zem lské p  a pro šetrné formy rekrea ního využití 
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21 VYVÝŠENÁ STEPOLESNÍ KRAJINA 

SOU ASNÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

lenitá území výrazných vyvýšenin, s p evažujícími lesy, s významným zastoupením 

hospodá sky nevyužívaných ploch skalních stepí a s nízkým zastoupením sídel. 

CHARAKTERISTIKA RELIÉFU A HORNINOVÉHO PROST EDÍ 

 Ur ujícím prvkem reliéfu je celková výrazná vyvýšenost území oproti okolní krajin  

 Reliéf území je vertikáln  a horizontáln  výrazn lenitý (relativní p evýšení odpovídá 

charakteru lenité vrchoviny) 

 Charakteristická je p ítomnost vápencových skalních útvar  – bradel 

 Horninové prost edí je pom rn  heterogenní, s významným zastoupením vápenc  



21 
VYVÝŠENÁ STEPOLESNÍ KRAJINA  

   

 

Strana 112 Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje 

 

CHARAKTERISTIKA ZP SOBU VYUŽÍVÁNÍ  

 Dominují lesní celky, významn  dopln né plochami ladem ležících nebo spásaných skalních 

stepí 

 Zem lsky intenzivn ji obhospoda ované pozemky jsou zastoupeny vícemén  sporadicky na 

obvodu území 

 Sídla jsou zastoupená nepatrn  (okrajová ást zástavby Klentnice) 

 Zastoupení vodních tok  je zanedbatelné 

SKUPINY TYP  ZÁKLADNÍCH KRAJINNÝCH JEDNOTEK 

Ur ující skupiny typ  jednotek 

 Zalesn né výrazné svahy 

 Ladem ležící výrazné svahy 

 Zalesn ná plochá temena h bet  

 Ladem ležící plochá temena h bet  

Dopl ující skupiny typ  jednotek 

 Zem lsky obhospoda ované mírné svahy 

 Zem lsky obhospoda ované výrazné svahy 

PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ 

Vnit ní uspo ádání 

 V zásad  „bifunk ní“ jednotka s p evahou souvislých lesních celk  a s významnými plochami 

skalních stepí 

 Hranice skupin typ  základních krajinných jednotek jsou r zn  výrazné 

Vn jší uspo ádání 

 Navazuje na celkov  níže položené typy lenitých zem lských a vini ních krajinných oblastí 

VNÍMÁNÍ KRAJINY 

 Krajiny pohledov  výrazn  otev ené 

 Vn jškov  se zpravidla výrazn  projevují všechny charakteristické zp soby využívání 

ÍRODNÍ A KRAJINNÉ HODNOTY 

 Výrazná pohledová dominantnost 

 Celková pestrost reliéfu 

 Cenné lesní ekosystémy 

 Mimo ádn  cenné ekosystémy skalních stepí 
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 Mimo ádný rekrea ní potenciál 

PROCESY (SÍLY, TLAKY) 

 Dlouhodob  stabilizovaná území 

NARUŠENÍ, OHROŽENÍ 

 Zar stání skalních stepí d evinami 

 Nadm rné rekrea ní využití 

ROZŠÍ ENÍ 

 Mikulovská vrchovina – Pálava (D vín + Obora + Stolová hora) 

CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Celkov  vyvýšená, výrazn lenitá krajina st ídajících se lesních celk  a skalních stepí, 

dopln ných p i okrajích plochami zem lské p dy s možnými r znými zp soby využití 

ZÁSADY (PRAVIDLA) PRO OCHRANU, SPRÁVU A PLÁNOVÁNÍ (DOSAŽENÍ CÍLOVÉ 
CHARAKTERISTIKY) 

 Zem lství: zachování (p íp. další posílení) pestré struktury využití s významným 

zastoupením vinic a sad , podpora protierozní ochrany p dy 

 Lesní hospodá ství: d raz na mimoproduk ní funkce les  (biologická, krajinotvorná, 

rekrea ní…); p íp. zales ování nových ploch d sledn  v souladu se zájmy ochrany p írody 

a krajiny a protierozní ochrany 

 Vodní hospodá ství: nové vodní plochy a vodohospodá ské stavby p ípustné pouze v p ípad , 

že nedojde k závažn jším konflikt m se zájmy ochrany p írody a krajiny 

 Urbanistický rozvoj: nežádoucí 

 Doprava: nežádoucí rozvoj 

 T žba nerost : nežádoucí 

 Za ízení na likvidaci odpad : nežádoucí  

 Energetika a spoje: redukce prostorových zásah  staveb a za ízení do území na nezbytn  

nutnou míru (koridory technických sítí a s nimi p ímo souvisící bodové stavby, nikoliv areálová 

za ízení technické vybavenosti), p i speciálním zohledn ní zájm  ochrany p írody a krajiny 

 Cestovní ruch a rekreace: zam ení na p írodu a krajinu nedevastující formy 
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POŽADAVKY NA USPO ÁDÁNÍ A VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚKOLY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 Rozvoj sídel (zastavitelné plochy) nepodporovat. 

 V nezastav ném území využití pod ídit zájm m ochrany p írody a krajiny. 
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22 ÚDOLNÍ LESOZEM LSKÁ KRAJINA 

SOU ASNÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

lenitá území výrazných údolních zá ez , s p evažujícím zem lským využitím 

a s prom nlivým, avšak v charakteru krajiny významn  se projevujícím zastoupením les . 

Charakteristickými prvky jsou i v tší vodní toky ( eky) a sídla venkovského typu s navazující 

maloplošnou strukturou zem lského využití. 

CHARAKTERISTIKA RELIÉFU A HORNINOVÉHO PROST EDÍ 

 Ur ujícím prvkem reliéfu je výrazn  zahloubené a vcelku rozev ené hlavní údolí 

 Reliéf v rámci hlavního údolí je vertikáln  a asto i horizontáln  výrazn lenitý (relativní 

evýšení odpovídá charakteru lenité pahorkatiny až lenité vrchoviny), místy s výrazn jšími 

(n kdy i skalními) tvary a v tšinou s dob e vyvinutou nivou 

 Bo ní údolí jsou p evážn  krátká a sev ená, vzájemn  odd lená svahovými h bety 
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 Horninové prost edí je r zné, asto dosti pestré 

CHARAKTERISTIKA ZP SOBU VYUŽÍVÁNÍ  

 P evažuje zem lská p da (zejm. orná, místn  významné jsou trvalé travní porosty) 

 Typické je prom nlivé zastoupení r zn  velkých (p evážn  však menších) lesních celk , 

obvykle vázaných na lenit jší partie reliéfu, výrazn jší údolní svahy, p íp. na podmá ené 

polohy 

 Sídla jsou zastoupená v hojné mí e, typické jsou zejména menší vesnice, asto uspo ádané 

do sídelních pás  podél údolní nivy, pom rn  b žné jsou i osady a samoty, p ítomná jsou 

však i sídla m stského typu (Letovice, Dolní Kounice) 

 Charakteristická je p ítomnost hlavního vodního toku ( eky), n kdy s vodními nádržemi 

zných velikostí (od drobných rybník  až po údolní nádrž – K etínka) 

SKUPINY TYP  ZÁKLADNÍCH KRAJINNÝCH JEDNOTEK 

Ur ující skupiny typ  jednotek 

 P evážn  zem lsky využívaná niva 

 Zem lsky obhospoda ované mírné svahy 

 Zem lsky obhospoda ované výrazné svahy 

 Zalesn né výrazné svahy 

 Zalesn ná sev ená údolí 

 Zástavba sídel 

Dopl ující skupiny typ  jednotek 

 Výrobní areály 

 Vodní plochy 

PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ 

Vnit ní uspo ádání 

 Výrazn  polyfunk ní jednotka s p evahou zem lského využití a s etnými, r zn  velkými 

a r zn  uspo ádanými lesními enklávami a poloenklávami a s enklávami a pásy p evážn  

venkovských sídel, situovaných zejména do úpatních partií hlavního údolí, p ípadn  do širších 

spodních ástí bo ních údolí 

 Hranice skupin typ  základních krajinných jednotek jsou v tšinou dosti výrazné 

Vn jší uspo ádání 

 Navazuje zejména na r zné typy lenitých až výrazn  zvln ných krajinných oblastí 
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VNÍMÁNÍ KRAJINY 

 Krajiny pohledov  zvn jšku polootev ené až uzav ené, zevnit  polootev ené 

 Vn jškové projevy charakteristických zp sob  využívání jsou velmi prom nlivé 

ÍRODNÍ A KRAJINNÉ HODNOTY 

 Celková pestrost reliéfu a zp sob  využití (pestrost vnit ních scenérií) 

 Pestrost p írod  blízkých údolních ekosystém  

 P irozené úseky vodních tok  s doprovodnými porosty 

 Rekrea ní potenciál 

PROCESY (SÍLY, TLAKY) 

 Rostoucí podíl les  a ladem ležících ploch 

 Rostoucí podíl trvalých travních porost  

 R zn  intenzivní rozvoj sídel 

NARUŠENÍ, OHROŽENÍ 

 Vodní eroze zem lské p dy 

 Povod ové ohrožení zástavby 

 Umís ování alternativních zdroj  energie (solární elektrárny) 

 Brownfields výrobních areál  

ROZŠÍ ENÍ 

 Hornosvratecká vrchovina – údolí K etínky na Letovicku (p i pomezí s Pardubickým krajem) 

 Boskovická brázda – údolí Svitavy na Letovicku (p i pomezí s Pardubickým krajem), údolí 

Svitavy na Boskovicku (Skalice na Svitavou – Doubravice nad Svitavou) 

 Bobravská vrchovina – údolí Jihlavy pod Ivan icemi (Moravské Bránice – Nové Bránice – 

Dolní Kounice) 

CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

lenitá údolní krajina s prom nlivým zastoupením r zn  využívané zem lské p dy 

a lesních celk  a se sídly p evážn  venkovského typu  
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ZÁSADY (PRAVIDLA) PRO OCHRANU, SPRÁVU A PLÁNOVÁNÍ (DOSAŽENÍ CÍLOVÉ 
CHARAKTERISTIKY) 

 Zem lství: posilování pestrosti struktury využití s významným zastoupením trvalých travních 

porost , sad  a v teplejších oblastech i vinic, podpora protierozní ochrany p dy 

 Lesní hospodá ství: d raz na mimoproduk ní funkce les  (biologická, krajinotvorná, 

rekrea ní…); zales ování vhodných ploch v souladu se zájmy ochrany p írody a krajiny 

a protierozní ochrany (zejm. v rámci jednozna  vymezeného územního systému ekologické 

stability, p íp. na jiných plochách z r zných d vod  dlouhodob  zem lsky nevyužívaných 

nebo pro zem lskou innost nevhodných) 

 Vodní hospodá ství: vhodná revitaliza ní opat ení (nap . sm rové a spádové úpravy výrazn  

um le nap ímených a zahloubených koryt, minimalizace p sobení migra ních bariér na 

tocích) a protipovod ová opat ení (nap . volné rozlivové plochy), nové vodní plochy 

a vodohospodá ské stavby p ípustné pouze v p ípad , že nedojde k závažn jším konflikt m 

se zájmy ochrany p írody a krajiny a protipovod ové ochrany 

 Urbanistický rozvoj: limitovaný pot ebami ochrany ZPF a PUPFL a možnostmi stávající 

urbánní struktury, kterou lze doplnit využitím nezastav ných ploch uvnit  sídel a ploch na 

zastav né území bezprost edn  navazujících mimo p irozená záplavová území; podpora 

individuálních ešení konverze nevyužívaných areál  (brownfields) 

 Doprava: redukce prostorových zásah  nových dopravních staveb do území na nezbytn  

nutnou míru a jejich maximální možné p izp sobení pot ebám protipovod ové ochrany 

a zájm m ochrany p írody a krajiny 

 T žba nerost : dle individuálního posouzení míry negativních zásah  do krajiny 

 Za ízení na likvidaci odpad : p ednostní umís ování v rámci stávajících výrobních areál  nebo 

areál  technické infrastruktury, mimo tyto plochy jen zcela výjime , p i jednozna ném 

prokázání vhodnosti daného umíst ní 

 Energetika a spoje: p ípadné umís ování plošn  rozsáhlejších areálových za ízení technické 

vybavenosti dle individuálního posouzení míry negativních zásah  do krajiny 

 Cestovní ruch a rekreace: podpora rozvoje "m kkých" forem rekrea ního využití bez 

areálových za ízení a staveb s negativními vlivy na zájmy ochrany p írody a krajiny 

a protipovod ové ochrany 

POŽADAVKY NA USPO ÁDÁNÍ A VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚKOLY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 Rozvoj sídel (zastavitelné plochy) usm ovat tak, aby zohled oval celkový charakter sídel 

a organicky navazoval na jejich historický vývoj a zárove  aby byla minimalizována délka 

spole ných hranic zastavitelných ploch a nezastav ného území (zachování kompaktnosti 

sídla, omezení výrazn  do volné krajiny vybíhajících i se stávající zástavbou v bec územn  
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nesouvisících zastavitelných ploch); vymezit linii zastavitelných ploch obcí s ohledem na 

irozené záplavové území 

 V nezastav ném území vytvá et územní podmínky pro pestrou strukturu využití (nap . pomocí 

vymezení smíšených ploch nezastav ného území), a to p edevším v erozn  ohrožených 

plochách a na mén  hodnotné zem lské p , pro revitalizace vodních tok  a jejich povodí 

a pro šetrné formy rekrea ního využití 
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23 ÚDOLNÍ ZEM LSKOLESNÍ KRAJINA 

SOU ASNÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

lenitá území výrazných údolních zá ez , s p evažujícími lesy, s významným zastoupením 

zem lsky obhospoda ovaných ploch, a s prom nlivým zastoupením sídel. 

Charakteristickými prvky jsou zpravidla i v tší vodní toky ( eky nebo v tší potoky). 

CHARAKTERISTIKA RELIÉFU A HORNINOVÉHO PROST EDÍ 

 Ur ujícím prvkem reliéfu je výrazn  zahloubené, prom nliv  sev ené ( asto v p ném profilu 

asymetrické) hlavní údolí 

 Reliéf v rámci hlavního údolí je vertikáln  a asto i horizontáln  výrazn lenitý (relativní 

evýšení odpovídá charakteru lenité pahorkatiny až lenité vrchoviny), místy s výrazn jšími 

(n kdy i skalními) tvary a s r zn  vyvinutou nivou 

 Bo ní údolí jsou p evážn  krátká a sev ená, vzájemn  odd lená svahovými h bety 
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 Horninové prost edí je r zné, asto dosti pestré 

CHARAKTERISTIKA ZP SOBU VYUŽÍVÁNÍ  

 P evažují r zn  velké, v tšinou však rozsáhlejší lesní celky až komplexy 

 Hojn  zastoupené jsou r znorodé enklávy i poloenklávy zem lské p dy (zejm. orné 

a trvalých travních porost ); 

 Sídla nejr zn jších typ  jsou zastoupená v r zné mí e v závislosti na sev enosti údolí – 

žn jší jsou malé vesnice, osady a samoty, zastoupena jsou však i sídla m stského typu 

(Nedv dice, Doubravník) 

 Charakteristická je (s výjimkou krasových žleb ) p ítomnost hlavního vodního toku ( eky nebo 

tšího potoka) 

SKUPINY TYP  ZÁKLADNÍCH KRAJINNÝCH JEDNOTEK 

Ur ující skupiny typ  jednotek 

 Zalesn né výrazné svahy 

 Zalesn ná sev ená údolí 

 Zem lsky obhospoda ované výrazné svahy 

 P evážn  zem lsky využívaná niva 

Dopl ující skupiny typ  jednotek 

 Zem lsky obhospoda ované mírné svahy 

 Zástavba sídel 

 Zalesn né výrazn jší vrchy 

PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ 

Vnit ní uspo ádání 

 P evážn  polyfunk ní, místy až monofunk ní jednotka s p evahou lesa a s etnými, r zn  

velkými a r zn  uspo ádanými enklávami a poloenklávami zem lského využití (výb žky 

tších lesních celk ), p ípadn  i s enklávami sídel 

 Nelesní enklávy a poloenklávy jsou typické p edevším pro relativn  mírn jší partie svah  

a rozší ené partie dna hlavního údolí 

 S výjimkou nelesních enkláv jsou hranice skupin typ  základních krajinných jednotek 

nevýrazné 

Vn jší uspo ádání 

 Navazuje zejména na r zné typy lenitých až výrazn  zvln ných krajinných oblastí 
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VNÍMÁNÍ KRAJINY 

 Krajiny pohledov  uzav ené, místy až polootev ené 

 Vn jškové projevy charakteristických zp sob  využívání jsou velmi prom nlivé 

ÍRODNÍ A KRAJINNÉ HODNOTY 

lenitý reliéf 

 Skalní tvary 

 Rozsáhlé lesní ekosystémy 

 P irozené úseky vodních tok  s doprovodnými porosty 

 Kv tnaté louky a lada 

 Cenné mok adní ekosystémy 

 Vysoký rekrea ní potenciál 

PROCESY (SÍLY, TLAKY) 

 Rostoucí podíl les  a ladem ležících ploch 

 Rostoucí podíl trvalých travních porost  

 R zn  intenzivní rozvoj sídel 

NARUŠENÍ, OHROŽENÍ 

 Rozpad lesních ekosystém  vlivem v trných kalamit a šk dc  

 Povod ové situace 

 Umís ování alternativních zdroj  energie (solární elektrárny) 

 Brownfields výrobních areál  

ROZŠÍ ENÍ 

 Hornosvratecká vrchovina – údolí Svratky, Nedv di ky a Rakovce na Nedv dicku (na pomezí 

s krajem Vyso ina), údolí Svratky nad Tišnovem (Bora  – P edklášte í), severovýchodní 

polovina údolí Bobr vky (Lou ky) nad Dolními Lou kami (Újezd u Tišnova – kraj Vyso ina) 

 K ižanovská vrchovina – jihozápadní polovina údolí Bobr vky (Lou ky) nad Dolními Lou kami 

(Újezd u Tišnova – kraj Vyso ina), údolí Libochovky a Haldy na západním Tišnovsku 

(Ku imská Nová Ves – Ž árec – kraj Vyso ina) 

 Boskovická brázda – údolí Býkovky západn  od erné Hory a jižn  od Lysic, údolí Rokytné 

pod Moravským Krumlovem 

 Drahanská vrchovina – údolí Bílé vody a Lopa e a navazující ást Suchého žlebu (Holštejn – 

Vilémovice), údolí Rakovce (Bukovinka – Pístovice) 
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 Bobravská vrchovina – údolí Bobravy pod Rosicemi (Tet ice – Radostice), údolí Jihlavy pod 

Ivan icemi (Ivan ice – Moravské Bránice) 

 Jevišovická pahorkatina – údolí Oslavy nad Oslavany (Oslavany – Nová Ves – ice), údolí 

Rokytné u Tavíkovic, údolí Dyje v p ítokové ásti Vranovské p ehrady (Podhradí nad Dyjí – 

rakouské hranice) 

CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

lenitá, kompaktn  p sobící až mírn  strukturovaná údolní krajina s p evahou lesního 

prost edí, dopln ného plochami zem lské p dy s možnými r znými zp soby využití 

a v tšinou i sídly p evážn  venkovského typu 

ZÁSADY (PRAVIDLA) PRO OCHRANU, SPRÁVU A PLÁNOVÁNÍ (DOSAŽENÍ CÍLOVÉ 
CHARAKTERISTIKY) 

 Zem lství: posilování pestrosti struktury využití s významným zastoupením trvalých travních 

porost  a p íp. i ovocných sad , podpora protierozní ochrany p dy 

 Lesní hospodá ství: d raz na mimoproduk ní funkce les  (biologická, krajinotvorná, 

rekrea ní…); p ípadná zales ování vhodných ploch v souladu se zájmy ochrany p írody 

a krajiny a protierozní ochrany (zejm. na plochách z r zných d vod  dlouhodob  zem lsky 

nevyužívaných nebo pro zem lskou innost nevhodných) 

 Vodní hospodá ství: vhodná revitaliza ní opat ení (nap . sm rové a spádové úpravy výrazn  

um le nap ímených a zahloubených koryt, minimalizace p sobení migra ních bariér na 

tocích) a p íp. i protipovod ová opat ení (nap . volné rozlivové plochy), nové vodní plochy 

a vodohospodá ské stavby p ípustné pouze v p ípad , že nedojde k závažn jším konflikt m 

se zájmy ochrany p írody a krajiny a protipovod ové ochrany 

 Urbanistický rozvoj: limitovaný pot ebami ochrany ZPF a PUPFL a možnostmi stávající 

urbánní struktury, kterou lze doplnit využitím nezastav ných ploch uvnit  sídel a ploch na 

zastav né území bezprost edn  navazujících mimo p irozená záplavová území; podpora 

individuálních ešení konverze nevyužívaných areál  (brownfields) 

 Doprava: redukce prostorových zásah  nových dopravních staveb do území na nezbytn  

nutnou míru a jejich maximální možné p izp sobení pot ebám protipovod ové ochrany 

a zájm m ochrany PUPFL a ochrany p írody a krajiny 

 T žba nerost : jen výjime  na základ  individuálního posouzení míry negativních zásah  

do krajiny 
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 Za ízení na likvidaci odpad : p ednostní umís ování v rámci stávajících výrobních areál  nebo 

areál  technické infrastruktury, mimo tyto plochy jen zcela výjime , výhradn  mimo lesní 

prost edí a p i jednozna ném prokázání vhodnosti daného umíst ní 

 Energetika a spoje: p ípadné umís ování plošn  rozsáhlejších areálových za ízení technické 

vybavenosti výhradn  mimo lesní prost edí a dle individuálního posouzení míry negativních 

zásah  do krajiny 

 Cestovní ruch a rekreace: podpora rozvoje "m kkých" forem rekrea ního využití bez 

areálových za ízení a staveb s negativními vlivy na zájmy ochrany p írody a krajiny 

a protipovod ové ochrany 

POŽADAVKY NA USPO ÁDÁNÍ A VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚKOLY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 Rozvoj sídel (zastavitelné plochy) usm ovat tak, aby zohled oval celkový charakter sídel 

a organicky navazoval na jejich historický vývoj a zárove  aby byla minimalizována délka 

spole ných hranic zastavitelných ploch a nezastav ného území (zachování kompaktnosti 

sídla, omezení výrazn  do volné krajiny vybíhajících i se stávající zástavbou v bec územn  

nesouvisících zastavitelných ploch); vymezit linii zastavitelných ploch obcí s ohledem na 

irozené záplavové území 

 V nezastav ném území vytvá et územní podmínky pro šetrné formy rekrea ního využití, pro 

revitalizace vodních tok  a jejich povodí a mimo souvislé lesní celky pro pestrou strukturu 

využití. 
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24 ÚDOLNÍ LESNÍ KRAJINA 

SOU ASNÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

lenitá území výrazných údolních zá ez , vícemén  celoplošn  zalesn ná. Charakteristickými 

prvky jsou zpravidla i v tší vodní toky ( eky nebo v tší potoky). 

CHARAKTERISTIKA RELIÉFU A HORNINOVÉHO PROST EDÍ 

 Ur ujícím prvkem reliéfu je výrazn  zahloubené a vícemén  sev ené hlavní údolí 

 Reliéf v rámci hlavního údolí je vertikáln  a asto i horizontáln  výrazn lenitý (relativní 

evýšení odpovídá charakteru lenité pahorkatiny až lenité vrchoviny), místy s výrazn jšími 

(n kdy i skalními) tvary, bez nivy nebo jen s úzkou nivou 

 Bo ní údolí jsou p evážn  krátká a sev ená, vzájemn  odd lená svahovými h bety 

 Horninové prost edí je r zné, asto dosti pestré 
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CHARAKTERISTIKA ZP SOBU VYUŽÍVÁNÍ  

 Souvisle zalesn ná území, místy s r znorodými enklávami i poloenklávami jiných zp sob  

využívání (pole, louky, mok ady, vodní plochy, rekrea ní zástavba…) 

 Ze sídel jsou b žn ji zastoupené pouze samoty, atypickým prvkem je m stská zástavba 

Adamova v údolí Svitavy 

 Charakteristická je (s výjimkou krasových žleb ) p ítomnost hlavního vodního toku ( eky nebo 

tšího potoka), n kdy s vodními nádržemi (Vranovská p ehrada) 

SKUPINY TYP  ZÁKLADNÍCH KRAJINNÝCH JEDNOTEK 

Ur ující skupiny typ  jednotek 

 Zalesn né výrazné svahy 

 Zalesn ná sev ená údolí 

Dopl ující skupiny typ  jednotek 

 Zalesn ná niva 

 Zem lsky obhospoda ované výrazné svahy 

 Zem lsky obhospoda ovaná niva 

 Zalesn né výrazn jší vrchy 

 Zástavba sídel 

 Výrobní plochy 

PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ 

Vnit ní uspo ádání 

 Monofunk ní jednotka s dominancí lesa a s ojedin lými nelesními enklávami a poloenklávami 

spíše menších rozloh 

 Nelesní enklávy a poloenklávy jsou typické p edevším pro mírn jší partie svah  a rozší ené 

partie dna hlavního údolí 

 S výjimkou nelesních enkláv jsou hranice skupin typ  základních krajinných jednotek 

nevýrazné 

Vn jší uspo ádání 

 Navazuje zejména na r zné typy lenitých až výrazn  zvln ných krajinných oblastí 

VNÍMÁNÍ KRAJINY 

 Krajiny pohledov  uzav ené 

 Vn jškov  se zpravidla projevuje jen základní využití (les), zatímco jiné zp soby využívání se 

vn jškov  neprojevují bu  v bec, nebo se projevují nepodstatn  
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ÍRODNÍ A KRAJINNÉ HODNOTY 

lenitý reliéf 

 Skalní tvary 

 Rozsáhlé lesní ekosystémy 

 P irozené úseky vodních tok  s doprovodnými porosty 

 Cenné mok adní ekosystémy 

 Vysoký rekrea ní potenciál 

PROCESY (SÍLY, TLAKY) 

 Zales ování nelesních enkláv a poloenkláv 

NARUŠENÍ, OHROŽENÍ 

 Rozpad lesních ekosystém  vlivem v trných kalamit a šk dc  

 Brownfields výrobních areál  (nap . Adamov) 

ROZŠÍ ENÍ 

 Hornosvratecká vrchovina – údolí Svratky pod Doubravníkem (Doubravník – Bora ) 

 K ižanovská vrchovina – údolí Lou ky, Libochovky a Blaho vky u Dolních Lou ek 

(P edklášte í – Dolní Lou ky – Prosatín), údolí Bílého potoka a Podhorky nad Veverskou 

Bítýškou (Veverská Bítýška – Svatoslav) 

 Drahanská vrchovina – údolí Punkvy nad Blanskem, Pustý žleb a navazující ásti Suchého 

žlebu a Lažáneckého žlebu (Blansko – Sloup – Vilémovice – Lažánky), údolí Svitavy pod 

Blanskem a navazující údolí K tinského potoka (Blansko – Adamov – K tiny – Bílovice nad 

Svitavou), údolí ky v jižní ásti Moravského krasu 

 Bobravská vrchovina – údolí Bobravy nad Želešicemi (Radostice – Želešice) 

 Jevišovická pahorkatina – údolí Oslavy a Chvojnice na pomezí s krajem Vyso ina ( ice – 

Senorady – Ketkovice – kraj Vyso ina), údolí Jihlavy na pomezí s krajem Vyso ina (Biskoupky 

– kraj Vyso ina), údolí Dyje a Želetavky v oblasti Vranovské p ehrady (Zblovice – Vyso any – 

Podhradí nad Dyjí – Bítov – Chvalatice – Vranov nad Dyjí), údolí Dyje v NP Podyjí (Vranov 

nad Dyjí – Znojmo) 

CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA: 

CELKOVÝ POPIS 

 Údolní lesní krajina s p íležitostnými enklávami jiného (zem lského i nezem lského) 

využití 
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ZÁSADY (PRAVIDLA) PRO OCHRANU, SPRÁVU A PLÁNOVÁNÍ (DOSAŽENÍ CÍLOVÉ 
CHARAKTERISTIKY) 

 Zem lství: v p ípad  zastoupení zem lské p dy preference trvalých travních porost , 

íp. zatravn ných sad  

 Lesní hospodá ství: d raz na mimoproduk ní funkce les  (biologická, krajinotvorná, 

rekrea ní…); p ípadná zales ování nelesních ploch v souladu se zájmy ochrany p írody 

a krajiny 

 Vodní hospodá ství: vhodná revitaliza ní opat ení (minimalizace p sobení migra ních bariér 

na tocích), p ípadné nové vodní a vodohospodá ské plochy p ípustné pouze v p ípad , že 

nedojde k závažn jším konflikt m se zájmy ochrany p írody a krajiny a protipovod ové 

ochrany 

 Urbanistický rozvoj: zv tšování zastav ných území nežádoucí 

 Doprava: nové stavby nesouvisící s hospoda ením v území jen zcela výjime  (výhradn  ve 

ve ejném zájmu), p i sou asné redukci jejich prostorových zásah  na nezbytn  nutnou míru 

a jejich maximálním možném p izp sobení zájm m ochrany p írody a krajiny (v etn  

minimalizace zásah  do kompaktnosti lesních komplex ) 

 T žba nerost : jen zcela výjime  dle individuálního posouzení míry negativních zásah  do 

lesní krajiny  

 Za ízení na likvidaci odpad : výhradn  v rámci stávajících výrobních areál  nebo areál  

technické infrastruktury 

 Energetika a spoje: redukce prostorových zásah  staveb a za ízení do území na nezbytn  

nutnou míru (koridory technických sítí a s nimi p ímo souvisící bodové stavby, nikoliv nová 

areálová za ízení technické vybavenosti) 

 Cestovní ruch a rekreace: podpora rozvoje "m kkých" forem rekrea ního využití bez 

areálových za ízení a staveb s negativními vlivy na zájmy ochrany p írody a krajiny, 

protipovod ové ochrany a lesního hospodá ství 

POŽADAVKY NA USPO ÁDÁNÍ A VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚKOLY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 Rozvoj sídel (zastavitelné plochy) nepodporovat 

 V nezastav ném území vytvá et územní podmínky pro šetrné formy rekrea ního využití a pro 

zachování p írodn i esteticky cenných nelesních enkláv 



  
 

   

 

Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje Strana 129 

 

8 Návrh využitelných indikátor  pro sledování vývoje 
v krajin  

Indikátory pro sledování vývoje v krajin  jsou nezbytné pro objektivní vyhodnocování 

trend , které ovliv ují charakter krajiny, její vnímání obyvateli v ní žijícími a následn  i požadavky 

a p ání obyvatel týkající se charakteristických rys  krajiny. Z hlediska hodnocení krajiny je 

výhodné sledovat tyto trendy v rámci jednotlivých relativn  homogenních ástí krajiny – oblastí se 

shodnou cílovou charakteristikou krajiny.  

Indikátory nám umož ují jednak hodnotit krajinu JMK ve srovnání s jinými, obdobnými 

krajinami v R a jednak sledovat vývoj krajiny v ase. 

Oblasti se shodnou cílovou charakteristikou krajiny JMK byly specifikovány zejména na 

základ  georeliéfu a zp sobu využití území. Georeliéf lze na území JMK považovat za tém  

nem nný, a proto pro sledování vývoje krajiny budeme využívat indikátor  vycházejících 

ze zp sobu využití území. Vzhledem k tomu, že územní jednotkou pro sledování vývoje není 

jednotka administrativního správního len ní, nelze využít jednodušších asto využívaných 

zp sob  vycházejícího z kumulativn  vyjád ených hodnot vztažených práv  k t mto jednotkám 

(nap . druhy pozemk  dle KN v rámci katastrálního území i obce). Indikátory musí proto 

vycházet z podklad , které vyjad ují jednotlivé zp soby využití území v rámci ploch pokrývajících 

území celého JMK, a to v jednotném zp sobu len ní. P íkladem použitelných vyjád ení zp sob  

využití území jsou druhy pozemk  v rámci digitální katastrální mapy (DKM), ú elové katastrální 

mapy (ÚKM) JMK, údaje z projektu mezinárodního projektu CORINE Land Cover (dále jen data 

CORINE) i r zné interpretace zp sobu využití území, jakými jsou nap . Mapy využívání krajiny 

dle historických map (VÚKOZ Praha pro roky 1836, 1876, 1956, 1992, 2006) i Land use 

z ortofotosnímk  (GEODIS Brno) apod. U všech t chto vyjád ení zp sob  využití území je možno 

sledovat v rámci asových ad zm ny zp sob  využití a územní rozsah t chto zm n v rámci 

íslušného len ní využití území. 

Vzhledem k ú elu indikátoru je nutno preferovat ty podklady, kde je zp sob využití 

identifikován ze skute ného stavu území a ne z asto neaktuální evidence tohoto stavu, jako je 

tomu nap . v mnoha p ípadech druh  pozemk  u digitálních katastrálních map a u ú elových 

katastrálních map. Dále je výhodné preferovat podklady, kdy je interpretace zp sobu využití 

území mén  závislá na tv rcích t chto dat (zvlášt  v situacích, kdy je t chto tv rc  více 

a metodika interpretace typ  zp sobu využití území není jednozna ná, což umož uje stanovit 

v jednom prostoru r znou klasifikaci typu i jiné vedení rozhraní mezi t mito typy). Dalším 

kriteriem využitelnosti indikátoru je i jeho dostupnost a v neposlední ad  i zajišt ní asové 

kontinuity tvorby t chto údaj . 
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Z výše uvedených hledisek se jako vhodným podkladem pro tvorbu indikátor  sledování 

vývoje v krajin  jeví data mezinárodního projektu CORINE Land Cover, jehož data vycházejí 

z multispektrálních družicových snímk . Kategorizace území dle tohoto projektu specifikuje na 

území JMK následující t ídy (v závorce je uveden identifikátor t ídy CORINE): 

 M stská souvislá zástavba (111) 

 M stská nesouvislá zástavba (112) 

 Pr myslové nebo obchodní zóny (121) 

 Silni ní a železni ní sí  a p ilehlé prostory (122) 

 Letišt  (124) 

 T žba hornin (131) 

 Skládky (132) 

 Staveništ  (133) 

 Plochy m stské zelen  (141) 

 Za ízení pro sport a rekreaci (142) 

 Orná p da mimo zavlažovaných ploch (211) 

 Vinice (221) 

 Ovocné sady a ke e (222) 

 Louky (231) 

 Komplexní systémy kultur a parcel (242)  

 Území p evážn  zem lská s p ím sí p irozené vegetace (243) 

 Listnaté lesy (311) 

 Jehli naté lesy (312) 

 Smíšené lesy (313) 

 Trávníky a p írodní pastviny (321) 

 St ídající se lesy a k oviny (324) 

 Vnitrozemské bažiny (411) 

 Vodní plochy (512) 

Údaje projektu CORINE jsou k dispozici pro rok 2000 (CLC 2000) a jsou vyhodnoceny 

v m ítku 1 : 100 000. Data jsou poskytována ve form  uzav ených ploch jednotlivých t íd území 

ve formátu ESRI shapefile.  

Pomocí prostorových analýz GIS byly v rámci ploch jednotlivých typ  oblastí se shodnou 

cílovou charakteristikou krajiny zjišt ny vým ry jednotlivých t íd CORINE. Tyto vým ry spolu 
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s podíly t chto vým r na celkové ploše p íslušného typu oblasti se shodnou cílovou 

charakteristikou krajiny jsou vyjád eny v tabulkách C. 

Na základ  analýz hodnot uvedených v tabulkách C a znalosti prostorového rozložení 

jednotlivých t íd CORINE na území JMK byly jako indikátory vybrány následující podíly typ  t íd 

v jednotlivých typech oblastí se shodnou cílovou charakteristikou: 

 M stská nesouvislá zástavba (112) 

 Pr myslové nebo obchodní zóny (121) 

 Orná p da mimo zavlažovaných ploch (211) 

 Vinice (221) 

 Louky (231) 

 Listnaté lesy (311) 

 Jehli naté lesy (312) 

 Smíšené lesy (313) 

 St ídající se lesy a k oviny (324) 

 Vodní plochy (512) 

Ov ení správnosti zvolených kritérií bude možno provést až na základ asového 

srovnání s údaji z jiných období, která jsme v rámci studie nem li k dispozici. 
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9 Záv r 

Územní studie „Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje“ vymezuje 

ve shod  s Evropskou úmluvou o krajin  typy krajiny na území celého Jihomoravského kraje. Pro 

tyto krajinné typy stanovuje cílové charakteristiky, které vycházejí dílem z požadavk  obyvatel 

krajiny formulované ve ejnou správou, dílem pak z názoru odborník  v oblastech tvorby 

a ochrany krajiny a územního plánování. Výsledky studie budou podkladem pro Zásady 

územního rozvoje Jihomoravského kraje, budou však sloužit i jako výchozí celokrajský dokument 

pro orgány ochrany p írody v problematice ochrany krajinného rázu, nebo  oblasti se shodnou 

cílovou charakteristikou krajiny je možno ztotožnit s oblastmi krajinného rázu. P edložená studie 

nad rámec svého zadání formuluje i zp sob využití typizace krajiny pro územní plány obcí 

prost ednictvím základních krajinných jednotek, v rámci kterých je možno deklarovat hodnoty 

krajiny a tyto hodnoty promítnout do územn  analytických podklad  obcí i do koncepce 

uspo ádání krajiny v územn  plánovací dokumentaci (zejména územním plánu) p íslušné obce. 


