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1.  ANALÝZA STAVU KRAJINY  

1.1.  PŘÍRODNÍ PODMÍNKY 

Jedním ze základních faktorů ovlivňujících aktuální stav krajiny řešeného území a způsoby 
jejího využívání jsou přírodní podmínky, zahrnující přirozené geologické, geomorfologické, 
klimatické, půdní, hydrologické a biogeografické charakteristiky území. Přitom je třeba vzít 
v úvahu dlouhodobé výrazné a často nevratné působení člověka na krajinu, souhrnně 
označované jako antropogenní vlivy, díky kterému je řada přirozených charakteristik různým 
způsobem ovlivněna, případně zcela změněna. Míru podílu antropogenních vlivů na 
změnách přírodních podmínek je však často velmi obtížné přesně stanovit – viz např. 
dlouhodobé odborné spory o míře podílu člověka na probíhajících globálních klimatických 
změnách. 

Geologické a geomorfologické poměry 

Popis geologických a geomorfologických poměrů se soustředí především na vznik a vývoj 
jeho dnešního reliéfu a na jeho horninovou stavbu. 

V rámci geomorfologického členění České republiky je území řazeno do geomorfologického 
celku Dyjsko-svratecký úval, tvořícího jihozápadní součást rozsáhlejší geomorfologické 
oblasti Západní Vněkarpatské sníženiny. Jak již částečně vyplývá z jejich názvu, Západní 
Vněkarpatské sníženiny tvoří nepravidelně široký pás sníženého území, oddělující navzájem 
dvě základní geomorfologické jednotky na našem území – starší Českou vysočinu na 
severozápadě až západě a mladší Západní Karpaty na jihovýchodě až východě. V rámci 
řešeného území se jejich nadmořská výška pohybuje mezi cca 180 m (údolní niva Svratky 
u Nosislavi) a 345 m (vrcholový hřbet Výhonu severně od Nosislavi). 

Základ soustavy sníženin mezi Českou vysočinou a Západními Karpaty vznikl již 
v třetihorách, kdy došlo k vrásnění flyšových pohoří Západních Karpat, jejichž příkrovy se 
vlivem značných sil v zemském nitru nasouvaly na okraj České vysočiny. Pokleslé území 
mezi Českou vysočinou a Západními Karpaty bylo v mladších třetihorách zalito mořem, ve 
kterém se postupně usazovaly mocné vrstvy různorodých sedimentů – zejména vápnitých 
jílů, písků a štěrků, které pod sebou pohřbily starší horniny budující Českou vysočinu. Po 
ústupu mladotřetihorního moře se v zásadě začala vytvářet dnešní říční síť.  

Následovalo období starších čtvrtohor se střídajícími se dobami ledovými a meziledovými. 
Toto období mělo na dnešní charakter reliéfu mimořádný vliv. Docházelo k silným svislým 
pohybům zemské kůry, díky kterým se území střídavě zvedalo a zase poklesávalo. 
V obdobích zdvihů převažovala erozní činnost vodních toků (zahlubování koryt do 
horninového podkladu), v období poklesů zase naopak jejich činnost akumulační (ukládání 
naplavenin). Vodní toky často překládaly svá koryta a svými štěrkopískovými nánosy 
v různých úrovních postupně pokryly téměř celé dnešní řešené území (snad pouze 
s výjimkou Výhonu). Typické pro tyto nánosy je mj. to, že vytvářely rovinatý reliéf, dodnes ve 
velké části území dochovaný v podobě obnažených říčních teras (zejm. v rozsáhlém území 
od údolí Šatavy u Bratčic a Sobotovic k jihu). Na velkých plochách pak byly štěrkopísky 
říčních teras překryté ukládáním větrem unášeného prachu. Postupným zhutněním těchto 
prachových uloženin vznikly dnešní spraše. Obnažené nezpevněné či jen částečně 
zpevněné usazeniny byly následně rozrušovány působením různých přírodních procesů – 
zejm. eroze a soliflukce (půdotoku). Výsledkem období starších čtvrtohor byl v základních 
rysech již dnešní reliéf území.  

V mladších čtvrtohorách pokračovalo jednak rozrušování povrchu (zejm. vlivem eroze) a 
jednak ukládání naplavenin vodními toky. Charakter sedimentace se ovšem podstatně 
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změnil. Vlivem výrazného snížení unášecí síly vodních toků začal převažovat jemnozrnnější 
hlinitý materiál, který řeky při povodních ukládaly ve dnech svých údolí. Začaly se tak 
formovat dnešní údolní nivy, tvořené podložními staročtvrtohorními štěrkopísky a nadložními 
mladočtvrtohorními povodňovými hlínami. Tvorbu údolních niv pak výrazně ovlivnil nový 
významný reliéfotvorný činitel – člověk. Díky přeměně původní lesní krajiny v povodích toků 
na krajinu převážně zemědělskou došlo k podstatnému urychlení odtoku vody z výše 
položených do níže položených partií území spojenému se zintenzivněním erozní činnosti a 
se značným zvýšením četnosti povodní (a tedy i se zvýšenou sedimentací povodňových 
hlín). 

Vlivy člověka na reliéf území se od té doby projevují stále významněji a zřetelněji. 
Nejnápadnější projevy antropogenních vlivů na reliéf území souvisí s těžební činností. 
V rámci řešeného území jde o především dobývání štěrkopísků říčních teras, zasahující 
rozsáhlé území od Bratčic k Hrušovanům a dále až k jižnímu okraji území. V menší míře se 
rozvinulo dobývání cihlářských hlín (např. u Holasic), příp. kamene (v údolí Lejtny nad 
Bratčicemi, kde byly erozní činností vodního toku druhotně odkryty staré krystalické horniny - 
granodiorit, diorit a rula). Výsledkem je oproti přírodnímu stavu poněkud členitější reliéf 
s novými sníženinami, tvořenými převážně rovinatými dny a různě příkrými svahy mezi dny 
umělých sníženin a původním povrchem. Část někdejších těžebních prostorů je druhotně 
využita pro ukládání odpadů (zejm. skládky v kamenolomu u Bratčic a v bývalé 
štěrkopískovně u Žabčic), čímž vznikají nové antropogenní akumulační tvary reliéfu.  

Na základě rozdílů v geologické stavbě a charakteru reliéfu dílčích části území je možno 
provést jejich začlenění do detailnějších geomorfologických jednotek.  

Rovinaté území širokých údolních niv Jihlavy a Svratky (od Hrušovan k jihu společné 
s údolní nivou Šatavy) tvořené říčními náplavami štěrkopísků a povodňových hlín je řazeno 
do geomorfologické jednotky Dyjsko-svratecká niva.  

Mezi nivami Svratky, Jihlavy a Šatavy (cca od úrovně Ledců k jihu) je sevřeno vyvýšené 
území říčních teras s rovinatou plošinou z původně říčních náplav štěrkopísků a různě 
členitými okrajovými svahy (k Jihlavě krátkými a příkrými, k Šatavě a Svratce delšími a 
mírnějšími), s vystupujícími třetihorními vápnitými písky a jíly, zvané Ivaňská plošina. 
Okrajové svahy plošiny jsou výrazně modelovány erozní činností příležitostných toků, díky 
které se vytvořily četné strže (zejm. ve svahu k Jihlavě) a suchá údolí až úpady (zejm. 
k Šatavě a Svratce). Povrch plošiny je druhotně výrazně narušen těžbou štěrkopísků. 

Ze severu navazuje na Ivaňskou plošinu území, kde jsou štěrkopísky říčních teras převážně 
překryté různě mocnými vrstvami spraší, v nichž se vytvořil typický reliéf ploché sprašové 
pahorkatiny s velmi plochými, zaoblenými hřbety, proříznutými jednotlivými údolími vodních 
toků (zejm. Šatavy, Lejtny a Syrůvky) a navazujícími suchými údolími a úpady. Toto území je 
zváno Syrovická pahorkatina. 

Z východní strany se nad údolím Svratky vypíná nejvýraznější vyvýšenina řešeného území – 
Výhon. Na geologické stavbě Výhonu se podílejí velmi různorodé třetihorní a čtvrtohorní 
sedimenty – jíly, písky, pískovce, vápence a spraše. Svahy Výhonu jsou výrazně členěné 
sesuvy a stržemi. Směrem k Nosislavi a dále k v jihovýchodu až východu pak na svahy 
Výhonu navazuje nižší a výrazně plošší území, které je již součástí Moutnické pahorkatiny. 

Na území opatovického katastru přechází údolní niva Svratky nenápadně do plochého 
terénu nízkých říčních teras, řazených do geomorfologické jednotky zvané Tuřanská 
plošina. 
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Klimatické poměry 

Na klimatické charakteristiky řešeného území mají podstatný vliv skutečnosti, že se území 
nachází ve srážkovém stínu Českomoravské a Bobravské vrchoviny a že je otevřeno 
působení teplého jihovýchodního až jižního proudění. Území tak patří k nejteplejším a 
nejsušším v rámci naší republiky. 

Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 9 °C. Nejteplejším měsícem je červenec 
s průměrnou teplotou cca 19,5 °C, nejchladnějším leden s průměrnou teplotou cca – 2,5 °C 

Roční úhrn srážek činí v dlouhodobém průměru přibližně pouze 500 mm. Nejvíce srážek 
spadne v letním období (červen - srpen), nejméně na přelomu zimy a jara (leden - březen). 

Uvedené teplotní a srážkové charakteristiky se projevují v zařazení území v Mapě 
klimatických oblastí Československa (Geografický ústav ČSAV, 1971) převážně do naší 
nejteplejší a nejsušší klimatické oblasti T4, charakterizované dlouhým, teplým a suchým 
létem, krátkým přechodným obdobím s velmi teplým jarem i podzimem a krátkou, mírně 
teplou a suchou až velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky.  

Na charakteristiky proudění vzduchu je možno v zásadě vztáhnout údaje z nejbližší 
větroměrné stanice v Brně-Tuřanech, kde celkově převažují severozápadní větry, v zimním 
půlroce významně doplněné větry jihovýchodními. Velmi významný je i podíl bezvětří. Vlivem 
konfigurace reliéfu dochází k určitým místním modifikacím proudění vzduchu 

Vlivy využívání krajiny na klimatické charakteristiky jsou podrobně rozebrány v jedné 
z následujících kapitol. 

Půdní poměry 

Půdní pokryv řešeného území je v zásadě diferencován podle geologických podmínek a 
ovlivnění půdního profilu podzemní vodou. 

Na podklad karbonátových hornin (zejm. spraší) je vázán výskyt černozemí, 
nejrozšířenějšího půdního typu území. Nejvíce zastoupené jsou typické černozemě (zejm. 
v okolí Rajhradu, Syrovic a po obou stranách údolí Šatavy od Bratčic po Hrušovany). Běžné 
jsou i erozní formy černozemí (především na Výhonu). 

Na štěrkopísčitém podkladu říčních teras mezi Hrušovany, Medlovem a jižním okrajem 
území vznikly kambizemě (hnědé půdy), a to v různých varietách a formách – kambizemě 
typické, kambizemě černozemní, kambizemě arenické (písčité). 

Naplavené sedimenty říčních a potočních niv podél Svratky, Jihlavy, Šatavy, Lejtny a 
Syrůvky tvoří podloží pro fluvizemě (nivní půdy). Jde o podmáčené až vlhké půdy pod 
trvalým nebo alespoň pravidelně se opakujícím vlivem podzemní vody. Silně podmáčené 
fluvizemě jsou označovány jako fluvizemě glejové (zejm. v nivě Svratky pod Židlochovicemi). 

Čtvrtým významněji rozšířeným půdním typem v území jsou černice (lužní půdy), typické 
jednak pro levobřežní část údolní nivy Svratky u Opatovic, jednak pro dna suchých bočních 
údolí k údolím vodních toků s částečně naplavenými a podmáčenými sedimenty. 

Zmínit je třeba také člověkem uměle vytvářené půdy, vznikající v rekultivovaných 
prostorech štěrkopískoven.  

Z pohledu půdních druhů (na základě zastoupení různě velkých půdních částic) lze většinu 
půd území charakterizovat jako půdy střední, s převahou prachových částic a vcelku 
vyrovnaným podílem jílových a písčitých částic. Půdy na štěrkopíscích jsou většinou půdami 
lehkými – písčité částice v nich převažují nad částicemi jílovými a většinou i prachovými. 
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Většina půd řešeného území patří mezi půdy přirozeně úrodné, vhodné pro intenzivní 
zemědělské obhospodařování. Určitou výjimku tvoří kambizemě, a to především kambizemě 
arenické, jejichž přirozená úrodnost je velmi nízká. V případě podmáčených půd je způsob 
jejich zemědělského využití limitován přítomností podzemní vody. Z toho důvodu byla řada 
těchto půd uměle odvodněna, což na jedné straně umožnilo jejich intenzivní využití (zejm. 
přeměnu z luk a lužních lesů na ornou půdu), na druhé straně však ještě zhoršilo již tak 
neutěšenou vláhovou bilanci území. 

Agronomickou kvalitu půdy lze vyjádřit její cenou v korunách, zařazením do stupně ochrany 
zemědělských půd dle bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), přístupností 
pozemků, svažitostí pozemků, ohrožením větrnou a vodní erozí, zasolením, či kontaminací 
antropogenní činností.  

Tabulka 1 – Zemědělské výrobní podmínky katastru 

katastrální území 
celková 

výměra k.ú. 
[ha] 

zemědělská 
přírodní 
oblast 

zemědělská 
výrobní 
oblast 

odvodnění 
[ha] 

průměrná 
cena půdy 

[Kč/m
2
] 

Bratčice 616,30 ČMT2 K1 13 10,43 

Holasice 353,24 ČMT2 K1 0 12,16 

Hrušovany u Brna  908,67 ČMT2 K1 147 8,22 

Ledce u Židlochovic 364,28 ČMT2 K1 0 10,21 

Medlov 1 019,47 ČMT3 K2 0 8,04 

Nosislav 1 706,27 ČMT2 K1 81 8,40 

Opatovice u Rajhradu 615,17 ČMT3 K2 2 7,75 

Popovice u Rajhradu 261,70 ČMT3 K2 27 7,28 

Přísnotice 770,08 ČMT2 K1 0 10,38 

Rajhrad 948,43 ČMT1 K1 21 11,68 

Sobotovice 533,72 ČMT2 K1 0 11,33 

Syrovice 826,76 ČMT1 K1 9 11,43 

Unkovice 372,08 ČMT5 K3 10 6,23 

Vojkovice u Židlochovic 696,88 ČMT1 K1 0 11,36 

Žabčice 817,30 ČMT3 K2 218 6,15 

Pomocí kódu BPEJ se přiřazuje jednotlivým lokalitám třída ochrany zemědělské půdy (I. – 
V.) dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. 
OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších právních předpisů. 
Zařazení půd řešeného území do I. a II. třídy ochrany znázorňuje grafická příloha Třídy 
ochrany ZPF a viniční tratě. 

Z pohledu na mapu území je patrné, že i když ve velké jeho části převládají půdy vysokých 
kvalit i ceny, v současné době celkové nadprodukce potravin je třeba  

 vytvořit optimální životní a obytné prostředí pro obyvatele řešeného území 

 podpořit ochranu zastavěného území před povodněmi umožněním rozlivu a transformací 
povodňové vlny mimo urbanizovaná území 



 
 

Projekt krajinného plánu Regionu Židlochovicko Strana 7 
 

 ochránit zemědělskou půdu před další degradací způsobenou větrnou a vodní erozí, 
utužováním a celkovou aridizací klimatu 

 minimalizovat negativní jevy urbanizace a podpořit trvalou produkční schopnost 
zemědělských půd 

Hydrologické poměry 

Řešené území je odvodňováno řekami Svratkou a Jihlavou a říčkou Šatavou. Původně se 
všechny tyto toky vzájemně stékaly prostřednictvím různých ramen jižně od řešeného území, 
před ústím Svratky do Dyje (u Mušova), nyní však jsou všechny tři zaústěny do prostřední 
novomlýnské nádrže. 

Hlavním tokem území je řeka Svratka, protékající od severu k jihu jeho východní částí – 
z východní strany Popovic, Rajhradu, Holasic a Vojkovic, přes Židlochovice (kde se stáčí 
k jihovýchodu) a dále podél jihozápadního okraje Nosislavi k Velkým Němčicím. Na severním 
okraji řešeného území (u Popovic) ústí do Svratky zprava (od západu) říčka Bobrava. Přímo 
v řešeném území pak Svratka nepřijímá žádný další významnější přítok, na severním okraji 
Židlochovic se však do ní vlévá z levé strany říčka Litava (neboli Cézava), ve velmi krátkém 
úseku též protékající po jihovýchodním okraji opatovického katastru. 

Jihlava zasahuje do území pouze kratším úsekem svého toku v medlovském katastru, 
v západní části území, kde teče od severozápadu k jihovýchodu (ze západní strany 
Medlova). V řešeném území se do Jihlavy nevlévá žádný významnější vodní tok. 

Šatava vtéká do řešeného území západně od Bratčic. Od tohoto místa teče střídavě 
k jihovýchodu až východu podél Bratčic, Sobotovic a Ledců a u Hrušovan, které obtéká ze 
severu a východu, se stáčí k jihu. Následně pak teče v dlouhém úseku v podstatě souběžně 
s tokem Svratky (společnou údolní nivou), z východní až severovýchodní strany Unkovic, 
Žabčic a Přísnotic a jihozápadně od Nosislavi se stáčí směrem k Uherčicím a Vranovicím. 
Šatava přijímá v území dva levostranné přítoky – Lejtnu (pod Bračicemi) a Syrůvku (pod 
Sobotovicemi). V obou případech jde ovšem o málo vodné krátké potoky lokálního významu. 

Ze západní strany Opatovic teče od severu k jihu (souběžně se Svratkou) po východním 
okraji svratecké nivy potok Dunávka, který se pak u Blučiny vlévá zprava do Litavy. Rovněž 
Dunávku je možno považovat za tok lokálního významu. 

Přirozených i umělých vodních nádrží je v řešeném území málo. Přirozené vodní nádrže jsou 
v území zastoupené pouze protáhlou tůní u Medlova, zvanou Jezero, která vyplňuje část 
koryta bývalého, nyní již ovšem slepého ramena řeky Jihlavy. 

Umělé vodní plochy jsou reprezentovány především několika rybníky, z nichž největšími jsou 
obtočné rybníky Šimloch a Šejba, nacházející se v údolí Šatavy nad Hrušovany. Další 
významnější vodní plochou v podstatě polopřirozeného původu je bezodtoké jezero, vzniklé 
zatopením části vytěžené štěrkopískovny jižně od Bratčic podzemní vodou. Další drobné 
vodní nádrže se nacházejí především u Syrovic, Opatovic, Unkovic, Žabčic a Přísnotic.  

Hydrogeologický význam území spočívá především ve zvodnění štěrkopísků údolních niv a 
některých dalších štěrkových a písčitých uloženin (viz výron podzemních vod v prostoru 
Bratčického jezera). 

Současný stav vodních toků  

Svratka a Jihlava jsou původně řeky v podstatě totožného charakteru. Obě pramení v oblasti 
Českomoravské vrchoviny, odkud tečou přes její moravskou část do prostoru Dyjsko-
svrateckého údolí. Řešeným územím protékají již ve svých dolních tocích jako typické 
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nížinné řeky, původně se vinoucí v četných meandrech a místy i ve více ramenech širokými 
nivami. Osud obou řek se ovšem zásadně rozdělil přibližně v polovině 19. století, kdy došlo 
k velmi drsné regulaci toku Svratky mezi Brnem a Židlochovicemi, kde bylo řece vyměřeno 
zcela odpřírodněné přímé koryto, které dodneška zůstává jednou z největších nezacelených, 
člověkem způsobených jizev na tváři krajiny mezi Brnem a Židlochovicemi. Podstatný úsek 
původního hlavního koryta toku (mezi Rajhradem a klášterem se navíc větvícího do dvou 
ramen) zůstal naštěstí uchován v podobě Vojkovického náhonu mezi jezem u Rajhradské 
bažantnice a Vojkovicemi (VKP Mlýnský náhon v katastrech Rajhrad, Opatovice, Holasice, 
Vojkovice). Jediný přírodě blízký úsek toku Svratky se nachází mezi Židlochovicemi a 
Nosislaví, část je chráněna jako přírodní památka Nosislavská zátočina (k.ú. Nosislav), část 
požívá ochranu jako VKP V hájku (mimo řešené území v k.ú. Židlochovice). 

Později byla v menším měřítku výrazně regulována i koryta Bobravy, Litavy, Dunávky, 
Šatavy, Lejtny a Syrůvky. Z přírodního toku Šatavy zůstalo zachováno jedno z ramen, 
protékající lužním komplexem východně od Přísnotic (Přísnotický les, Knížecí les). Pro nivu 
Šatavy byla zpracována revitalizační studie, obsahující řadu návrhů na vybudování bočních 
ramen a tůní (Český svaz ochránců přírody ZO Brněnsko, Brno 2005), která je v této práci 
zohledněna. 

Jihlava však zůstala na svém dolním toku až do současné doby před většími regulačními 
zásahy uchráněna, v současné době je v území vyhlášen přírodní park Niva Jihlavy. Hlavní 
krajinářské hodnoty území přírodního parku spočívají v zachovalosti údolní nivy řeky Jihlavy, 
která je ukázkou toku větší nížinné řeky, volně meandrující říčními nánosy. 

Biogeografické poměry 

Biogeografické charakteristiky vyjadřují především přirozené rozšíření rostlin (flóry) a 
živočichů (fauny) v závislosti na ostatních přírodních podmínkách území. 

Z pohledu biogeografického členění České republiky je zájmové území řazeno do panonské 
provincie (zasahující u nás pouze na jižní Moravu) a její severopanonské podprovincie. 
Pro toto území je charakteristická teplomilná flóra a fauna, se zastoupení řady stepních 
druhů a bez typických horských druhů.  

Podrobnější jednotkou biogeografického členění jsou pak biogeografické regiony neboli 
bioregiony. Ty zasahují do území tři – Lechovický bioregion, Hustopečský bioregion a 
Dyjsko-moravský bioregion. Do Lechovického bioregionu patří většina území mimo 
údolních niv a oblasti Výhonu a navazujících partií východně od svratecké nivy. 
Hustopečský bioregion zasahuje v poměrně malé míře do východní části území, východně 
od svratecké nivy (od Nosislavi po Opatovice). Do Dyjsko-moravského bioregionu jsou 
zařazeny široké údolní nivy Svratky a Jihlavy. Flóra a fauna Lechovického a Hustopečského 
jsou si vzájemně velmi podobné – odpovídají celkově typické flóře a fauně celé podprovincie 
s tím, že v Lechovickém bioregionu jsou ve větší míře rozšířené druhy vázané na kyselá 
stanoviště. Pro Dyjsko-moravský bioregion je typická teplomilná fauna a flóra panonských 
lužních lesů. 

Podstatnými ukazateli pro porovnání současného stavu vegetačního krytu se stavem 
přírodním a pro obnovu přirozené biologické rozmanitosti krajiny jsou mapy přirozené 
vegetaci území. Rozlišují se v zásadě dva typy přirozené vegetace - vegetace 
rekonstruovaná a vegetace potenciální. 

Rekonstruovanou přirozenou vegetací je myšlena původní přírodní vegetace území před 
jeho ovlivněním lidskou činností. Vyjadřuje ji Geobotanická mapa ČSSR, list Brno z roku 
1970. Podle ní v území převažovaly na spraších dubo-habrové háje, na štěrkopíscích 
subxerofilní (výsušné) doubravy a v říčních a širších potočních nivách různorodé lužní lesy. 
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Na výraznějších výslunných svazích Výhonu byly významně zastoupeny i šípákové doubravy 
a skalní lesostepi. 

Potenciální přírodní vegetací je myšlena taková vegetace, která by v území vznikla 
přirozenou cestou v dnešní době za podmínek, že by ustaly všechny vlivy lidské činnosti. 
Z Mapy potenciální přirozené vegetace České republiky z roku 1998 je zřejmé, že by se tato 
vegetace příliš nelišila od vegetace rekonstruované. V území by převládaly různé typy 
dubohabřin a teplomilných doubrav a v nivách řek lužní lesy (zejm. jilmové doubravy). 

1.2.  KRAJINNÝ RÁZ 

Řešené území má charakter kulturní zemědělsko–lesní krajiny ovlivněné lidskou činností. 

Nejvýraznější částí území jsou široké údolní nivy řeky Jihlavy a Svratky (od Hrušovan 
k jihu společné s údolní nivou Šatavy). Říční nivy jsou charakteristické drobnými zbytky 
původně souvislých lužních lesů, zazemněnými rameny toků, často i zorněnými, případně 
překrytými lužním lesem, avšak v terénu stále patrnými, a vodním tokem.  

Niva Jihlavy zasahuje do katastru Medlova a je charakteristická přírodě blízkým 
meandrujícím tokem Jihlavy a jeho částečně zazemněným ramenem zvaným Jezero 
s bohatými břehovými porosty a zbytky lužních lesů podél něho. 

Niva Svratky se dotýká katastrů Rajhradu, Popovic, Opatovic. Řeka je tu odpřírodněná a 
vypřímená, bez břehového porostu. Tok je tu částečně suplován starým korytem Svratky a 
starými středověkými náhony, které z něho odbočují. V katastru Popovic se zachoval 
poměrně rozsáhlý zbytek lužního lesa (Rajhradská bažantnice), bohužel s pozměněnou 
dřevinnou skladbou. Společná niva Svratky a Litavy zasahuje do území Hrušovan, oba toky 
jsou tu zcela odpřírodněny. Charakteristické pro tyto části území jsou velké plochy orné 
půdy.  

Společná niva Svratky a Šatavy zaujímá velké části katastrů Hrušovan, Žabčic, Přísnotic a 
Nosislavi. Svratka částečně v přírodě blízkém korytu je dochována v Nosislavi, Šatava je ve 
většině toku upravená, v přírodě blízké podobě protéká částí přísnotického a nosislavského 
katastru lužními lesy a jejich fragmenty. Prostor Přísnotického a Knížecího lesa je 
nejzachovalejší částí této nivy. 

Z východní strany se nad údolím Svratky vypíná zdaleka viditelný masiv kopce Výhonu, 
nejvýraznější vyvýšenina řešeného území. Jeho svahy jsou pokryty mozaikou vinohradů, 
intenzivních a extenzivních sadů, polí a zahrad, travnatých mezí podél cest a stepních 
travnatých lad. 

Nivami Svratky, Jihlavy a Šatavy je ohraničeno vyvýšené území říčních teras s rovinatou 
plošinou zvanou Iváňská plošina a různě členitými okrajovými svahy, které jsou do nivy 
Jihlavy poměrně krátké a příkré, pokryté sady a vinicemi, k Šatavě a Svratce dlouhé a mírné, 
opět velmi často využívanými jako vinice a sady (Hrušovany, Žabčice). Okrajové svahy 
plošiny jsou výrazně modelovány erozní činností příležitostných toků, díky které se vytvořily 
četné strže a suchá údolí často zarostlá akátem. Pro Iváňskou plošinu je charakteristické 
zemědělské obhospodařování ve velkých, často ničím nečleněných pozemcích orné půdy a 
stávající i plánovanou těžbu štěrkopísků. 

Ze severu navazuje na Iváňskou plošinu plochá pahorkatina s velmi plochými, zaoblenými 
hřbety Syrovická pahorkatina s jednotlivými údolími vodních toků (zejm. Šatavy, Lejtny a 
Syrůvky). Pro území je typické výrazné bezlesí, velké plochy orné půdy přerušené mozaikou 
sadů a drobných vinohradů na svazích údolí Syrůvky (Syrovice, Sobotovice), Lejtny 
(Bratčice) a Šatavy (Sobotovice) s příznivou západní a jižní orientací.  
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Významnou dominantou krajiny řešeného území jsou sídla, často s výraznými stavebními 
památkami a lemem navazujících zahrad a sadů. Negativně se v krajině projevují rozměrné 
objekty ve stávajících i bývalých zemědělských areálech. 

Zárodkem revitalizace krajiny v území jsou především 

 vodní toky a jejich nivy s náhony, zazemněnými rameny, zbytky tůní, luk a lužních lesů  

 opuštěné a málo využívané sady, vinice a trvalé travní porosty na svazích Výhonu, 
příkrých a teplých svazích údolí Šatavy, Lejtny, Syrůvky a Jihlavy 

 vytěžené prostory štěrkopísků Iváňské plošiny 

 staré polní cesty, úvozy, suchá údolí 

 pozemky zemědělské půdy navazující na zemědělské farmy – pastevní a jezdecké areály 

1.3.  TRVALÉ VEGETAČNÍ FORMACE 

Charakter vegetačního krytu území vyplývá především z přírodních podmínek a způsobu 
využití krajiny. Celkově jednoznačně převažují produkční společenstva kulturních plodin na 
orné půdě. Podstatně nižší je podíl ploch s trvalou vegetací dřevinných a bylinných 
společenstev. 

Esteticky i ekologicky nejvýznamnějším typem trvalé vegetace jsou lesy. 

V řešeném území se lesy rozkládají pouze na 6,84 % z celkové rozlohy. Významný podíl 
lesů má pouze katastr Popovic u Rajhradu, kde lesy tvoří 23,12 % z celkové rozlohy, 
v katastru Nosislavi zabírají lesní porosty 18,11 % a na katastru Ledců u Židlochovic zabírají 
lesy 11,74 % celkové rozlohy. Naopak nejnižší lesnatost má katastr Sobotovic (0,17 %), 
Syrovic (0,39 %) a Bratčic (1,09 %). V ostatních katastrech se procentuální zastoupení lesů 
pohybuje v rozmezí 2 – 7 % z celkové rozlohy.  

V nivních polohách řeky Svratky i Jihlavy se ještě do druhé poloviny 19. století rozprostíraly 
lužní lesy. Z těchto lesů jsou do dnešní doby zachovány pouze fragmenty. Všechny 
pozůstatky přírodě blízkých lužních lesů jsou v řešeném území nějakou formou chráněny 
(VKP, přírodní památka, Natura, přírodní park). 

V severozápadních až západních okrajových částech řešeného území byly původní dubové 
a dubo-habrové háje odlesněny již převážně v prehistorických dobách. Dnes jsou tyto oblasti 
bez přirozené lesní vegetace, zbylé lesy jsou tvořeny převážně akátinami, v lokalitě Červené 
vrchy se nachází uměle vysazená doubrava. 

Nelesní porosty dřevin zaujímají celkově malé plochy, ale přesto mají značný význam pro 
ekologii a estetiku krajiny. V řešeném území jsou reprezentovány především doprovodnými 
břehovými porosty toků a dřevinnou zelení mezí, také ale vinicemi a sady.  

Drobné sady a vinice estetický vzhled krajiny obohacují, v podrostu extenzivních sadů a na 
okrajích vinic často najdeme pestrou druhovou bylinnou směs, na kterou se váže i bohatá 
entomofauna. Extenzivní sady skýtají podmínky pro rozvoj drobných savců, ptáků, 
obojživelníků i plazů. 

Intenzivní sady a vinice na velkých scelených pozemcích nejsou pro estetiku a ekologii 
krajiny žádným přínosem. 

Bylinné porosty jsou reprezentovány především kulturními a polokulturními loukami, které se 
v řešeném území nalézají ve větší míře na katastru Nosislavi v oblasti Výhonu a v tratích 
Klučeniny a Přední louky, Na Velkých Družďavách v Rebešovicích, jihovýchodně od 
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Sobotovic, v Unkovicích v trati Louky, v Žabčicích kolem ČOV, v trati Trávník a Klučiny, 
v Syrovicích severně od zástavby obce u Bezórku.  

Charakteristická liniová společenstva (částečně udržovaná i neudržovaná) s významným 
podílem ruderálních (plevelných) druhů tvoří doprovodnou vegetaci silnic a některých úseků 
cest a menších vodních toků. Podél některých komunikací jsou výsadby stromořadí 
ovocných dřevin. 

Ruderalizované až ruderální bylinná společenstva se nacházejí na okrajích orné půdy, dále 
na neudržovaných pozemcích, na vytěžených pozemcích, kde neprobíhá rekultivace, 
v blízkosti vlastních míst těžby, podél některých vodotečí a polních cest. 

Trvalé travní porosty tvoří pouze 0,92 % rozlohy řešeného území 

Přehled zastoupení jednotlivých kultur v katastru uvádí tabulky 2 a 3. 

1.4.  ZPŮSOB A VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY 

Dnešní podobu krajiny řešeného území ovlivnila zejména intenzifikace zemědělství, která 
proběhla v druhé polovině dvacátého století. Tato intenzifikace měla za následek regulaci 
drobných toků, odstraňování trvalé rozptýlené zeleně, rušení řady polních cest, vytváření 
velkých honů orné půdy. S touto činností je pak spojen rozvoj větrné a vodní eroze, snížená 
prostupnost krajiny, ochuzení biodiverzity (úbytek druhů volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin). 

Významným fenoménem zemědělské výroby ve velké části řešeného území je 
vinohradnictví. Tradice pěstování vinné révy je zde velmi stará a v území se dochovala 
dodnes. Vinohradnictví a zejména pak sklepní hospodářství – vinařství – je zdrojem příjmů i 
v oblasti turistického ruchu. 

Pěstování a zpracování vinné révy se řídí již od středověku do současné doby přesnými 
pravidly. Dle zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, jsou stanoveny pro 
Českou republiku dvě pěstitelské oblasti pro produkci jakostních vín: vinařská oblast Čechy a 
vinařská oblast Morava. Vinařské oblasti se dělí na vinařské podoblasti, které jsou tvořeny 
vinařskými obcemi, na jejichž území jsou stanoveny viniční tratě. Systém stanovení viničních 
tratí zaručuje kvalitu prodávaných jakostních vín a vín s přívlastkem. 

Některé obce řešeného území patří mezi vinařské obce. Na řešené území zasahuje vinařská 
oblast Morava, kterou zde zastupují dvě vinařské podoblasti: 

Vinařská podoblast znojemská – patří do ní obce: 

 Medlov – viniční tratě U Fiantova sadu 

 Rajhrad – viniční tratě Hájiska 

 Syrovice – viniční tratě Stará hora, Nad mlýnem  

Vinařská oblast velkopavlovická –patří do ní obce: 

 Hrušovany u Brna – viniční tratě Červené vrchy, Terasy, Podsedky 

 Ledce – viniční tratě Za školou – Humna, Šimlochy 

 Nosislav – viniční tratě Šimberky, Přední hory, Kacířky, Kozí hory, Kyndlířky, Staré hory, 
Flaneky, Randla 

 Unkovice – viniční tratě Přední trať unkovská, Díly 

 Žabčice – viniční tratě Staré vinohrady, Horní díly, Koválov, Čtvrtky,Zahrádky 

Viniční tratě jsou znázorněny v grafické příloze Třídy ochrany ZPF a viniční tratě. 



 
 
 

Strana 12  Projekt krajinného plánu Regionu Židlochovicko 
 



 
 

Projekt krajinného plánu Regionu Židlochovicko Strana 13 
 



 
 
 

Strana 14  Projekt krajinného plánu Regionu Židlochovicko 
 

Významným zásahem do reliéfu krajiny bylo budování agrárních teras. Jejich realizace 
probíhala zřejmě již od středověku naoráváním a sbíráním kamene na hranice pozemků. 
Jako samostatné zemní práce však byly realizovány v druhé polovině 20. století. Původně 
poměrně úzké, terén kopírující terasy byly v 70. létech nahrazeny širokými terasami, jejichž 
budování za podpory státu s sebou neslo výrazné přesuny ornice, podorničí i sprašového 
podloží. Vznikly tak nové, zdaleka viditelné tvary reliéfu, narušující původní vzhled segmentů 
krajiny. Svahy teras zůstaly holé, případně zarůstají ruderální vegetací. Tyto terasy vznikly 
na území Nosislavi – na Výhonu. Jejich negativní vliv na estetiku území je možno zmírnit 
výsadbami vhodné dřevinné vegetace na jejich hrany 

Z celkové výměry 8 611,93 ha zemědělské půdy tvoří orná půda 88,25 %. Nejvyšší zornění 
mají Bratčice (97,46 %), Přísnotice (97,0 %) a Syrovice (94,32 %). Nejnižší zornění mají 
vinařské obce Žabčice a Unkovice, kde je i nejvyšší podíl vinic na ZPF – v Žabčicích 17,32 % 
a v Unkovicích 10,08 %, v celém řešeném území se však vinice rozprostírají pouze na ploše 
343,41 ha, což je 3,99 % zemědělského půdního fondu tohoto území. Ani sady a zahrady se 
na řešeném území nerozprostírají na plochách větších než 4 % z celkové výměry ZPF. 
Největší podíl zahrad je v Rajhradu – 7,5 % a v Holasicích – 5,53 %, nejvíce sadů má katastr 
Medlova – 9,62 % a Rajhradu – 6,22 %.  

Trvalé travní porosty se v řešeném území téměř nevyskytují, zaujímají pouze plochu 1,15 % 
zemědělského půdního fondu, v některých katastrech je trvalých travních porostů méně než 
0,1 % ZPF, vyšší zastoupení trvalých travních porostů mají jenom Unkovice a Žabčice. 

Tabulka 4 – Struktura zemědělského půdního fondu [%] 

katastrální území 
ZPF 

celkem 

z toho 

o
rn

á
 p

ů
d

a
 

v
in

ic
e
 

z
a

h
ra

d
y
 

s
a
d

y
 

tr
v

a
lý

 

 t
ra

v
n

í 

p
o

ro
s

t 

Bratčice 100,00 97,46 0,24 2,01 0,22 0,07 

Holasice 100,00 93,78 0,01 5,53 0,00 0,67 

Hrušovany u Brna  100,00 91,39 2,89 4,56 0,84 0,32 

Ledce u Židlochovic 100,00 92,26 2,39 4,71 0,50 0,13 

Medlov 100,00 87,99 0,50 1,82 9,62 0,07 

Nosislav 100,00 82,62 8,17 1,58 5,94 1,69 

Opatovice u Rajhradu 100,00 93,01 0,27 4,96 0,43 1,32 

Popovice u Rajhradu 100,00 93,31 0,00 4,64 1,91 0,14 

Přísnotice 100,00 97,00 0,34 2,00 0,06 0,61 

Rajhrad 100,00 80,04 6,11 7,50 6,22 0,12 

Sobotovice 100,00 93,09 0,39 3,44 1,86 1,21 

Syrovice 100,00 94,32 1,64 2,25 1,74 0,05 

Unkovice 100,00 74,87 10,08 3,76 5,05 6,23 

Vojkovice u Židlochovic 100,00 93,96 0,32 4,69 0,35 0,68 

Žabčice 100,00 71,18 17,32 2,83 3,73 4,94 

Celkem 100,00 88,25 3,99 3,42 3,19 1,15 
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Dalším výrazným zásahem do dnešní podoby krajiny řešené části Židlochovicka je těžební 
činnost. Při této činnosti dochází k zásadnímu ovlivňování životního prostředí, okolní přírody 
a krajiny. Těžba štěrkopísků probíhá na Syrovicko-iváňské terase v katastrech Bratčic, 
Hrušovan u Brna, Žabčic, Ledců a Medlova, prakticky celá Syrovicko-iváňská terasa skýtá 
ekonomicky využitelné zásoby nerostných surovin – písků a štěrkopísků. Část vytěžených 
prostor již byla rekultivována, část je zavážena komunálním odpadem (Bratčice, Žabčice), 
vozí se sem i odpad inertní (stavební suť) a výkopová zemina. Postup těžby a rekultivace je 
velmi dlouhodobý. Pro další plnohodnotné využívání krajiny se musí všechny těžbou 
zasažené plochy postupně rekultivovat, a to tak, aby bylo možno krajinu využívat 
polyfunkčním způsobem, to jest aby umožňovala hospodářské využití (těžba, zemědělství, 
průmysl), skýtala kvalitní životní a obytné prostředí, rekreaci a možnost pobytu ve volné 
krajině. 

K nejvýraznějším negativním projevům intenzifikace zemědělství v krajině patří: 

 snížení její prostupnosti (díky zrušení řady polních cest) 

 pokles podílu rozptýlené dřevinné vegetace (na mezích, kolem zrušených cest) 

 zrychlený odtok vody spojený s výrazným rozvojem půdní eroze a se zvýšenou 
pravděpodobností výskytu povodňových jevů, 

 celková nadměrná eutrofizace (obohacení živinami) krajiny, spojená se šířením ruderální 
(plevelné) vegetace 

 regulace vodních toků 

K nejvýraznějším negativním projevům intenzivní těžby v krajině patří: 

 výrazný vliv na estetiku krajiny 

 vznik nových antropogenních tvarů v krajině 

 výrazné odpřírodnění krajiny 

 šíření ruderálních společenstev 

 zhoršení prostupnosti krajiny 

 omezení životního prostoru pro volně žijící živočichy 

 zvýšená prašnost 

 intenzifikace nákladní dopravy  
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2.  OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

Největší význam v krajině mají vegetační společenstva blízká přírodnímu stavu, důležitá pro 
uchování přirozeného genofondu krajiny. Plochy s těmito společenstvy vytvářejí kostru 
ekologické stability krajiny a jsou obvykle obecně označovány jako ekologicky významné 
segmenty krajiny (EVSK). Tato společenstva mohou požívat ochranu jako zvláště chráněná 
území, významné krajinné prvky nebo lokality soustavy Natura 2000 (ty se posléze 
legislativně řeší vyhlášením za maloplošná ZCHÚ). 

2.1.  ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

Maloplošná zvláště chráněná území 

Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná lze dle § 14 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhlásit za zvláště chráněná. Mezi maloplošná 
zvláště chráněná území patří národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní 
rezervace a přírodní památka. Na území se nacházejí maloplošná zvláště chráněná území 
v kategorii národní přírodní rezervace, přírodní rezervace a přírodní památka. 

Národní přírodní rezervace (NPR) jsou vyhlašovány na menších územích, která mají 
mimořádnou přírodní hodnotu, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou 
vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku. 

Přírodní rezervace (PR) jsou vyhlašovány orgány ochrany přírody na menších územích, kde 
jsou soustředěny přírodní hodnoty se zastoupením ekosystémů, které jsou typické a 
významné pro příslušnou geografickou oblast. 

Přírodní památky (PP) jsou přírodním útvarem menší rozlohy, zejména geologický či 
geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech 
ekosystémů s regionálním významem. 

Tato maloplošná chráněná území mají (pokud není stanoveno jinak) zákonem stanovené 
ochranné pásmo (podle § 37 zákona č. 114/1992 Sb.), jímž je území do vzdálenosti 50 m od 
jejich hranic.  

Základní ochranné podmínky ochranných pásem zvláště chráněných území jsou obsaženy 
v § 37 zákona č. 114/1992 Sb. Obecně je nezbytný souhlas orgánu ochranu přírody ke 
stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků, 
změnám kultury pozemku a ke stanovení způsobu hospodaření v lesích v ochranném 
pásmu. 

V řešeném území bylo vyhlášeno jedno maloplošné chráněné území – Přírodní 
památka Nosislavská zátočina 

Přírodní památka Nosislavská zátočina je jedním z posledních zachovalých meandrů na 
dolním toku řeky Svratky, kde si řeka udržuje svůj původní charakter přirozené vodoteče 
lemované břehovým porostem. Rozloha 4,55 ha. 
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2.2.  NATURA 2000 

Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která 
umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu 
rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. 
Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky 
významnými lokalitami, které požívají smluvní ochranu (§ 39 zákona č. 114/1992 Sb., ve 
znění pozdějších právních předpisů) nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné území (§ 14 
téhož zákona). 

Cíle soustavy Natura 2000  

1. Ochrana biologické rozmanitosti prostřednictvím zachování nejhodnotnějších přírodních 
lokalit na území EU 

2. Ochrana nejvíce ohrožených druhů rostlin, živočichů a přírodních stanovišť v rámci EU 

3. Zachování, případně zlepšení celkového stavu přírodních stanovišť a druhů rostlin a 
živočichů na území ČR 

4. Sladění zájmů ochrany přírody s šetrným hospodařením v příslušných lokalitách 

5. Začlenění cenných přírodních lokalit v ČR do celoevropského přírodního dědictví 

Přínosy soustavy Natura 2000 

 soustava Natura 2000 by měla zajistit trvalou péči o nejhodnotnější území pro ochranu 
biologické rozmanitosti. Tato ochrana se zpravidla nebude vylučovat se šetrným 
hospodařením; 

 zařazení do územní soustavy Natura 2000 je možným předpokladem pro získání 
finančních prostředků ze státního rozpočtu, případně z některých fondů EU, na šetrné 
hospodaření, které zabezpečí uchování nebo obnovu chráněných fenoménů; 

 území zařazená do Natury 2000 se mohou stát zajímavými pro rozvoj turistického ruchu 
šetrného k životnímu prostředí; 

 mnoho vyhlášených lokalit se překrývá se stávajícími chráněnými územími a jejich režim 
ochrany se tím nemění 

 veškeré plány a investiční záměry musí být předmětem hodnocení z hlediska jejich vlivů 
na chráněné druhy rostlin, živočichů a přírodních stanovišť 

 vytvoření soustavy Natura 2000 se přímo dotýká vlastníků a uživatelů dotčených 
pozemků, obcí, zájmových sdružení, organizací a dalších skupin (lesníci, zemědělci, 
myslivci apod.) 

Do soustavy Natura 2000 byly na řešeném území zařazeny dvě lokality: 

Přísnotický les – (k.ú. Přísnotice, rozloha 3,00 ha) 

Údolní niva Šatavy s mozaikou vodního kanálu, rybníčku, mokřadních a lučních 
společenstev a fragmentů lužního lesa, předmětem ochrany je zde čolek velký. 
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Knížecí les – (k.ú. Přísnotice a Nosislav, rozloha 12,00 ha) 

Okrajová část ploché údolní nivy Svratky, protékaná říčkou Šatavou, která v jižní části 
Knížecího lesa teče přirozeným korytem, vodní režim je zde upraven sítí kanálů. 
Charakteristická mozaika biocenóz s přežívajícími zbytky vzácných mokřadních typů lužního 
lesa, předmětem ochrany tohoto území je kuňka ohnivá. 

2.3.  PAMÁTNÉ STROMY 

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit dle § 46 odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb. za památné stromy. Památný strom má zákonem stanovené 
ochranné pásmo, kterému odpovídá kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene 
měřeného ve výši 130 cm nad zemí. 

V řešeném území byly vyhlášeny jako památné pouze některé stromy v Rajhradské 
bažantnici: 

 3 topoly bílé – Populus alba 

 2 duby letní – Quercus robur 

2.4.  VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 

Významný krajinný prvek je definován dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny.  

Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část 
krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými 
krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále 
pak jsou jimi jiné části přírody, které zaregistruje orgán ochrany přírody jako významný 
krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, 
naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou 
jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů, včetně historických zahrad a parků.  

Základní ochranné podmínky pro významné krajinné prvky ze zákona jsou obsažené v § 4 
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Obecně jsou významné krajinné prvky chráněny před 
poškozováním a ničením. Využívat je lze pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova 
a nedošlo k ohrožení nebo narušení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly 
vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho 
ekologicko-stabilizační funkce (zejm. k umisťování staveb, pozemkovým úpravám, změnám 
kultur, odvodňování pozemků, úpravám vodních toků a nádrží a těžbě nerostů), je potřebné 
závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.  

Registrované významné krajinné prvky jsou svou charakteristikou značně odlišné a jejich 
význam stoupá s odpřírodněním území. Jejich kvalita je proto relativní.  

Referát životního prostředí Okresního úřadu Brno-venkov jako orgán ochrany přírody 
s okresní působností evidoval zvláště hodnotné části významných krajinných prvků ze 
zákona. Proces evidování zvláště hodnotných částí VKP probíhal souběžně s registrací 
významných krajinných prvků po jednotlivých katastrálních územích. Zvláště hodnotné části 
VKP ze zákona jsou součástí kostry ekologické stability krajiny Židlochovicka. 
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Orgány ochrany přírody byly v jednotlivých katastrálních územích registrovány a 
evidovány tyto významné krajinné prvky: 

k.ú. BRATČICE 

Bratčické jezero – (k.ú. Bratčice, rozloha 7,8 ha) - registrovaný VKP 

Jezero v nadmořské výšce 209 m, které vzniklo při těžbě štěrkopísků porušením zvodnělých 
vrstev. Pobřežní společenstva rákosu a orobince – významné hnízdiště vodních ptáků, 
výskyt obojživelníků. 

Zásady péče: Ponechat přirozenému vývoji. 

Bratčický lom – (k.ú. Bratčice, rozloha 0,4 ha) – registrovaný VKP 

Lada na hraně lomu v oploceném areálu lomu se suchomilnými a teplomilnými 
travobylinnými společenstvy. Bohatá entomofauna. 

Zásady péče: Zabránit náletu akátu. 

V Širokých (Padělky nad humny) – (k.ú. Bratčice, délka 0,7 km) – registrovaný VKP 

Stará mez na hraně bratčické terasy, oddělující intenzivně obhospodařované plochy od 
vlastní terasy. Mez je porostlá ovocnými stromy a ořešáky. Bohaté bylinné patro a 
entomofauna. 

Zásady péče: Ponechat přirozenému vývoji, pečovat o ovocné stromy. Kosit. 

Tálky (U Šatavy) – (k.ú. Bratčice, rozloha 0,45 ha) - registrovaný VKP 

Břehový porost Šatavy, mokrá louka až mokřad s vysokými ostřicemi, omanem lučním aj. 
V jarních měsících rozmnožiště žab. 

Zásady péče: Ponechat přirozenému vývoji. 

Břehový porost Lejtny – (k.ú. Bratčice, délka 0,5 km) – evidovaná zvláště hodnotná část 
VKP ze zákona 

Zbytek starého břehového porostu se skupinou starých hlavatých vrb bílých. Na ně navazuje 
břehový porost topolů, vrb, lípy malolisté, akátu, bezu černého a svídy. 

Zásady péče: Údržba břehového porostu, postupná likvidace akátu, seřezávání vrb. 

Na Lejtně – (k.ú. Bratčice, rozloha 0,97 ha) – evidovaná zvláště hodnotná část VKP ze 
zákona 

Údolní niva Lejtny pod bratčickým lomem. Lužní lesík uprostřed polí se smíšeným porostem 
topolů, vrb a olší. Důležité hnízdiště ptactva a rozmnožiště obojživelníků. 

Zásady péče: Obnova porostů. 

Šatava – (k.ú. Bratčice, délka 0,8 km) – evidovaná zvláště hodnotná část VKP ze zákona 

Břehový porost Šatavy , který je tvořen topoly, vrbami a ovocnými stromy, hnízdiště ptáků. 

Zásady péče: Zlepšit druhové složení břehového porostu. 

Nivky – (k.ú. Bratčice, rozloha 1,0 ha) – připravuje se registrace 

Pás křovin vybíhající z obce Bratčice do polí, s hliněnou stěnou, která je významným 
hnízdištěm vlhy pestré. 

Zásady péče: Ochrana hliněné stěny a její ponechání přirozenému vývoji. 
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Pískovna – (k.ú. Bratčice, rozloha 0,9 ha) – připravuje se registrace 

Stěna v části pískovny, nad stěnou stepní lokalita sousedící s akátovým lesíkem, pod stěnou 
jezírko s rákosinou a vrbami. Významné hnízdiště vlhy pestré, refugium teplomilných 
bezobratlých druhů, místo rozmnožování obojživelníků. 

Zásady péče: Zachovat jako hnízdní lokalitu významného ptačího druhu. 

k.ú. HOLASICE 

Holasický hliník – (k.ú. Holasice, rozloha 2,8 ha) – registrovaný VKP 

Opuštěný hliník se sprašovými stěnami ve svahu stabilizované strže. Luční a ladní 
společenstva s výskytem suchomilných a teplomilných rostlin – kavyl vláskovitý, kostřava 
ovčí atd. Bohatá entomofauna. 

Zásady péče: Likvidace akátu a pravidelné kosení. 

Ke staré cihelně – (k.ú. Holasice, rozloha 3,3 ha, pokračuje na k.ú. Vojkovice) – 
registrovaný VKP 

Hluboká strž ve spraši při jižním okraji katastru s pozůstatky těžby cihlářských hlín, částečně 
zarostlá břízou, akátem, topolem, vrbou, trnkou a šípkem. Uměle zde byl vysazen smrk, 
který je v součastné době zasažen kůrovcem. Útočiště fauny v bezlesé zorněné krajině. 

Zásady péče: Nutná je postupná úprava dřevinné skladby. 

Tůň Ludmila – (k.ú. Holasice, rozloha 6,27 ha) – registrovaný VKP 

Tůň v nivě Svratky s mokřadními společenstvy rákosu, orobince, sítin, skřípin a ostřic, po 
obvodu lemovaná porostem vrb. Rozmnožiště vzácných druhů obojživelníků. 

Zásady péče: Neměnit vodní režim, ponechat přirozenému vývoji. 

Mlýnský náhon – (k.ú. Holasice celková délka 3,3 km, dále katastry Vojkovice, Rajhrad) – 
evidovaná zvláště hodnotná část VKP ze zákona 

Staré koryto Svratky, vyčištěné od nánosů. Významný liniový prvek se značným potenciálem 
pro ryby, obojživelníky a ptáky. 

Zásady péče: Obnova a údržba doprovodného břehového porostu. 

k.ú. HRUŠOVANY U BRNA 

Hrušovanské rybníčky – (k.ú. Hrušovany u Brna, rozloha 1,0 ha) – registrovaný VKP 

Soustava dvou malých rybníků se strmými břehy a bohatým břehovým porostem. Chov ryb. 

Louka pod Šejbou – (k.ú. Hrušovany u Brna, rozloha v k.ú. 0,72 ha) – registrovaný VKP 

Mělká bezodtoká deprese v údolní nivě Šatavy s vlhkou až mokřadní loukou s porosty 
rákosu a vrb.  

Zásady péče: Zbudování několika středně velkých tůní pro obojživelníky a ostatní organismy 
stojatých vod a pro rozvoj mokřadních společenstev. Nenasazovat žádné ryby. Ostatní 
plochy kosit. 

k.ú. LEDCE  

Na loukách (Na Podhrázském) – (k.ú. Ledce, rozloha 12 ha) – registrovaný VKP 

Mozaika políček, zahrad, sadů a kulturních luk v údolní nivě Šatavy. Četné rozptýlené stromy 
a kvalitní břehový porost. Krajinářsky hodnotné území.  
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Zásady péče: Zachovat součastný způsob obhospodařování.  

Lom v Ledcích – (k.ú. Ledce, rozloha 6,03 ha) – evidovaná zvláště hodnotná část VKP ze 
zákona 

Starý opuštěný písník, na jeho svazích ladní společenstva s teplomilnými a suchomilnými 
druhy a vzácným kavylem vláskovitým. Hnízdiště ptactva a bohatá entomofauna. 

Zásady péče: Postupná likvidace akátu. 

k.ú. MEDLOV 

Pod příčkami – (k.ú. Medlov, rozloha 0,2 ha) – registrovaný VKP 

Travobylinná lada na západně orientovaném svahu v horní části terasy řeky Jihlavy 
s roztroušenými dřevinami, výskyt dubu pýřitého. 

Zásady péče: Neorat, kosit a případně odstraňovat nežádoucí akát a redukovat rozšiřující se 
porosty keřů. 

Jihlava – (k.ú. Němčičky, Malešovice, Medlov, Odrovice, Kupařovice, rozloha 58,8 ha) – 
evidovaná zvláště hodnotná část VKP ze zákona 

Zhruba 8 km dlouhý úsek, převážně přirozeného charakteru, jen s drobnými úpravami koryta. 
Břehové porosty jsou převážně přirozeného charakteru – zbytky měkkého luhu a olšiny, 
místy jsou výsadby doprovodných porostů a plochy původních luk a travobylinných lad. 
Výskyt vzácných druhů práků – břehule říční, ledňáček říční, slavík obecný.  

Zásady péče: Postupné nahrazení nevhodných doprovodných porostů a zachování 
přirozeného stavu řečiště. 

Stará Jihlava (Medlovská jezera) – (k.ú. Němčičky, Medlov, délka 3,2 km) – evidovaná 
zvláště hodnotná část VKP ze zákona 

Staré rameno Jihlavy, tvořené odstaveným ramenem, které je napájeno Medlovským 
potokem. Rameno tvoří několik odlišných úseků, které jsou v různém stadiu zazemňování. 
V břehových porostech olše lepkavá, vrba křehká, vrba bílá, topol černý i bílý, jilm, jasan 
ztepilý a babyka obecná, v keřovém patře bez černý. Místy se vyskytuje cizorodý akát a javor 
jasanolistý. Výskyt vzácných druhů ptáků – slípka zelenonohá, moudivláček lužní, lejsek 
šedý. 

Zásady péče: Postupná náhrada akátu, sanace divokých skládek, možné prohloubení 
některých suchých částí ramene na úroveň podzemní vody. 

k.ú. NOSISLAV 

Dlouhé Šimperky – (k.ú. Nosislav, rozloha 1,7 ha) – registrovaný VKP 

Jihozápadní až jihovýchodní svahy pokryté ovocnými sady v různém stadiu funkčnosti 
s cennými travobylinnými společenstvy. Jižní a jihovýchodní svahy byly dříve terasovány a 
jsou pokryty dožívajícími ovocnými stromy a zarůstají keři růže šípkové a brslenu 
evropského. 

Zásady péče: Odstraňování náletového akátu a zajištění sečení teras.  

Flaneky – (k.ú. Nosislav, rozloha 1,3 ha) – registrovaný VKP 

Příkré západní svahy hřebene směřující do údolíčka pod Kraví horou, v severní části s jižně 
orientovanými terasami. Svahy jsou pokryty zbytky starého ovocného sadu, který místy 
zarůstá keři růže šípkové a svídy krvavé. Místy nálet akátu. 

Zásady péče: Redukce náletových keřů a náletů akátu a pravidelné sečení. 
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Zásady péče: Redukce akátu ve prospěch přirozené dřevinné i bylinné vegetace. 

Lískový sad v Kyndlířkách – (k.ú. Nosislav, rozloha 1,0 ha) – registrovaný VKP 

Starý sad lísky obecné a travinobylinné lado s cennými teplomilnými společenstvy. 

Zásady péče: Redukce keřů ve prospěch volných travnatých ploch a pravidelné sečení. 

Kacířky a Lejtny – (k.ú. Nosislav, rozloha 3,1 ha) – registrovaný VKP 

Příkré severozápadní až severovýchodní svahy nad silnicí do údolí pod Vysokými Horami se 
starými ovocnými sady, které zarůstají šípkovou růží a dalšími dřevinami. Výskyt hvězdice 
chlumní a sasanky lesní. 

Zásady péče: Redukci dřevin ve prospěch volných travnatých ploch a pravidelné kosení. 

Kanál – (k.ú. Nosislav, délka 0,4 km – registrovaný VKP 

Odvodňovací kanál s bohatými litorálními porosty a výskytem chráněných živočichů (skokan 
ostronosý, ropucha obecná). 

Zásady péče: Revitalizace – pomístní rozšíření toku, zatravnění, dosadby dřevin. 

Koleno – (k.ú. Nosislav, rozloha 1,0 ha) – registrovaný VKP 

Mělká deprese v široké a ploché říční nivě, pravděpodobně zbytek původního koryta Šatavy 
– nyní periodické poříční jezero v suchých obdobích vysychající, které lemuje lužní mokřad 
s typickými lužními doubravami. 

Zásady péče: Možno ponechat bez zásahu, zachovat souvislý lem dřevin. 

Kopec v Dlouhých Šimperkách – (k.ú. Nosislav, rozloha 1,4 ha) – registrovaný VKP 

Výrazný pahorek s rozsáhlými plochami teplomilných travinobylinných společenstev 
v podrostu bývalého ovocného sadu se zbytky ovocných stromů. Na jižní straně pahorku je 
významný kompaktní celek tvořený náletem akátu. Vyskytuje se zde hvězdice chlumní. 

Zásady péče: Pravidelné kosení a odstraňování akátového porostu a jeho náletu. 

Plachty – (k.ú. Nosislav, rozloha 3,3 ha) – registrovaný VKP 

Prudké svahy kopce nad nivou občasného toku, které jsou jihozápadně až jihovýchodně 
orientovány. Ve střední a východní části je porost akátu se zbytky ovocných stromů. V horní 
a východní části je porost akátu značně prořídlý a tvoří se zde světlinky travobylinné 
vegetace s vyšší druhovou diverzitou. Severozápadní část území tvoří travobylinná lada se 
zbytky starých ovocných sadů a vinic. 

Randla – (k.ú. Nosislav, rozloha 2,5 ha) – registrovaný VKP 

Křovinatá lada bývalého ovocného sadu a svahová akátina v závěru údolí pod Kraví horou. 
Travobylinná lada do značné míry zarůstají nálety keřů růže šípkové, brslenu evropského, 
svídy krvavé a ptačího zobu. 

Zásady péče: Postupná redukce keřů a starých suchých ovocných stromů, redukce 
akátového porostu a pravidelné sečení. 

Vysoké hory – (k.ú. Nosislav, rozloha 12,5 ha) – registrovaný VKP  

Rozsáhlý komplex prudkých svahů do k jihu otevřeného údolíčka a táhlé svahy s mozaikou 
akátin, starých ovocných sadů, keřových porostů a travinobylinných lad s cennými 
teplomilnými společenstvy. 

Zásady péče: Odstraňování akátu, redukce keřů a náletu dřevin ve prospěch volných 
travnatých ploch. Pravidelné sečení. 

Horní les I, II – (k.ú. Nosislav, rozloha 4,0 ha) – evidovaná zvláště hodnotná část VKP ze 
zákona 
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Rovný povrch údolní nivy se dvěma rozvolněnými porosty dubu letního s výskytem jasanu 
ztepilého, místy i jednotlivé zmlazení dubu. Výskat cizorodého javoru jasanolistého. 

Zásady péče: Co nejdelší ponechání starých dubů a obnova dřevinami tvrdého luhu. 
Odstranění javoru jasanolistého. 

Jezero (Želízka) – (k.ú. Nosislav a Přísnotice, délka 0,4 km) – evidovaná zvláště hodnotná 
část VKP ze zákona 

Přírodě blízký tok říčky Šatavy v ploché nivě Svratky s nesouvislým břehovým porostem, 
který je tvořen mokřadními druhy. 

Zásady péče: Doplnění břehového porostu. 

Knížecí les – (k.ú. Nosislav, rozloha asi 50 ha) – evidovaná zvláště hodnotná část VKP ze 
zákona 

Okrajová část ploché údolní nivy Svratky protékaná říčkou Šatavou, která v jižní části 
Knížecího lesa teče přirozeným korytem. Je zde v přírodě blízkém stavu zachována celá 
řada typů geobiocénů lužního lesa se zbytky vzácných mokřadních typů lužního lesa. 

Zásady péče: Při obnově lesa využívat autochtonních dřevin, jednotlivé staré stromy 
ponechávat až do fyzického dožití. Úprava vodního režimu tak, aby byla voda navrácena do 
prostoru lužního lesa. 

Nad Nosislavskou zátočinou (V háku) – (k.ú. Nosislav, Židlochovice, délka 0,3 km) – 
evidovaná zvláště hodnotná část VKP ze zákona 

Přírodě blízký tok řeky Svratky s břehovými porosty, mimo jiné se stromořadím topolu 
černého. 

Zásady péče: Údržba stromů, postupné nahrazování cizorodých dřevin (javoru jasanolistého 
a akátu) místně příslušnými druhy a zdravotní probírky. 

V oknech – (k.ú. Nosislav a Přísnotice, délka 0,6 km) – evidovaná zvláště hodnotná část 
VKP ze zákona 

Přirozené koryto říčky Šatavy v ploché nivě s depresemi na místech původního koryta. 
Druhově i věkově různorodý porost dřevin měkkého i tvrdého luhu s převahou vrby bílé, 
topolu černého i bílého, olší lepkavou a jilmem vazem. 

Zásady péče: Zachovat populaci starých vrb, zachovat doupné stromy a odstraňovat 
cizorodý javor jasanolistý. 

k.ú. OPATOVICE 

Opatovické rybníčky – (k.ú. Opatovice, rozloha 4,4 ha) – registrovaný VKP 

Soustava tří vodních nádrží, oddělených hrází od regulovaného toku Dunávky. Místy litorální 
společenstva rákosu, orobince a ostřice. Břehy nesouvisle osázeny vrbami, topoly a jasany. 
Rozmnožiště obojživelníků, hnízdiště ptactva. 

Zásady péče: Ponechat přirozenému vývoji. 

Přední líchy – (k.ú. Opatovice, rozloha 6,14 ha) – registrovaný VKP 

Říční niva mezi Svratkou a Dunávkou se soustavou čtyř listnatých porostů s podobnou 
dřevinou skladbou – jasan ztepilý, dub letní, jilm vaz, habr, topol a akát, bohaté keřové patro. 
Bylinné patro pouze tam, kde ustupuje akát. Významné hnízdiště ptactva a útočiště zvěře. 

Zásady péče: Postupně likvidovat nepůvodní akát. 
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Zadní líchy – (k.ú. Opatovice, Blučina, rozloha 8,48 ha) – registrovaný VKP 

Lužní les v říční nivě mezi Svratkou a Dunávkou s přirozenou dřevinnou skladbou a velmi 
bohatým bylinným patrem. Významné hnízdiště ptactva a útočiště zvěře. 

Zásady péče: Postupně likvidovat nepůvodní akát. 

k.ú. PŘÍSNOTICE 

U hřiště – (k.ú. Přísnotice, rozloha 3,00 ha) – registrovaný VKP 

Údolní niva Šatavy s mozaikou vodního kanálu, rybníčku, mokřadních a lučních 
společenstev a fragmentů lužního lesa. Ve stromovém patře převládá vrba, olše lepkavá, 
dub letní, jasan ztepilý a topol bílý. Významné druhy živočichů zastupuje moudivláček lužní, 
ropucha obecná, skokan štíhlý a skokan ostronosý. 

Zásady péče: Údržba břehových porostů, kosení luk. Obnova optimálního vodního režimu a 
tím i podmínek pro rozvoj mokřadních rostlin a živočišných společenstev. 

Závistice – (k.ú. Přísnotice, rozloha 12,0 ha) – registrovaný VKP 

Dno nevýrazného údolí se společenstvem lužního lesa. Převládá zde jasan ztepilý, olše 
lepkavá, vrba a topol.  

Zásady péče: Ponechat přirozenému vývoji. 

Knížecí les – (k.ú. Přísnotice, Nosislav, rozloha 120,0 ha) – evidovaná zvláště hodnotná 
část VKP ze zákona 

Okrajová část ploché údolní nivy Svratky, protékaná říčkou Šatavou, která v jižní části 
Knížecího lesa teče přirozeným korytem, vodní režim je zde upraven sítí kanálů. 
Charakteristická mozaika biocenóz s přežívajícími zbytky vzácných mokřadních typů lužního 
lesa.  

Zásady péče: Při obnově lesa využívat autochtonních dřevin, jednotlivé staré stromy 
ponechávat až do fyziologického dožití. Zásadní význam má taková úprava vodního režimu, 
která navrátí vodu do prostoru lužního lesa. Důležité je zachování lokální populace jilmu 
polního, jednak ponecháním starých stromů, jednak podporou přirozené obnovy i využitím 
jilmu při zalesňování. Důsledně likvidovat cizorodý javor jasanolistý. 

Lokalita je navržena do soustavy Natura 2000 (výskyt ohroženého druhu obojživelníků kuňky 
ohnivé) a v rámci úpravy legislativy se připravuje jeho vyhlášení za přírodní památku. 

Šatava – (k.ú. Přísnotice, Nosislav, délka 800 m) – evidovaná zvláště hodnotná část VKP ze 
zákona 

Přírodě blízký tok říčky Šatavy v ploché údolní nivě Svratky s lemovým litorálním 
společenstvem s výskytem mokřadních druhů. Nesouvislý lem dřevin s výskytem vrby bílé, 
jasanu ztepilého, olše lepkavé, jilmu vazu a bezu černého. 

Zásady péče: Doplnit dřevinný lem kolem Šatavy na souvislý břehový porost. 

V oknech – (k.ú. Přísnotice, Nosislav, rozloha 7,00 ha) – evidovaná zvláště hodnotná část 
VKP ze zákona 

Plochá údolní niva s depresemi na místě bývalého koryta Šatavy. Deprese jsou do různé 
míry zazemněné. Říčka Šatava zde teče v přirozeném korytě. Druhově i věkově různorodý 
porost dřevin měkkého luhu s převahou vrby bílé, topolu černého i bílého, s jasanem, olší 
lepkavou a vzácněji i jilmem vazem. Významné jsou staré hlavaté vrby a značné množství 
starých doupných stromů.  
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Zásady péče: Zachování populace starých hlavatých vrb, ponechání alespoň některých 
starých doupných stromy a při obnově použití autochtonních dřevin. Odstranění cizorodého 
javoru jasanolistého. 

Želízka – (k.ú. Přísnotice, rozloha 1,2 ha) – evidovaná zvláště hodnotná část VKP ze zákona 

Údolní niva Svratky a Šatavy s řídkým vrbovým porostem v místě někdejší těžby štěrkopísků. 

Zásady péče: Ponechat přirozenému vývoji, případně ořezávat vrby. 

k.ú. POPOVICE 

Svratecká hráz – (k.ú. Popovice, délka 0,2 km) – registrovaný VKP 

Zachovalé luční společenstvo na protipovodňové hrázi řeky Svratky při levém břehu. 

Zásady péče: Kosení a odstraňování náletových dřevin. 

Nádrž Pastvisko – (k.ú. Popovice, rozloha 1,0 ha) – registrovaný VKP  

Účelově založená nádrž na jižním okraji obce. Nádrž založená pro rybářství, sycena 
pravděpodobně spodní a dešťovou vodou. Břehy jsou strmé, hlinité. Porost tvoří topol černý, 
bez černý, rákos obecný, kopřiva dvoudomá, kakost luční, kostival lékařský. Příkré břehové 
stěny slouží jako hnízdiště ledňáčka říčního. 

Zásady péče: Ponechání přírodních břehů, případně jejich zpevňování výsadbou dřevin 
s ohledem na místa hnízd. 

Rajhradská bažantnice – (k.ú. Popovice, rozloha 59,0 ha) – evidovaná zvláště hodnotná 
část VKP ze zákona 

Údolní niva Svratky v nadmořské výšce 187 – 189 m. Izolovaný komplex lužního lesa 
s pestrou dřevinnou skladbou, v níž převládá jasan a bříza, dále olše, topol, vrba, javor, 
smrk. Keřové patro tvoří převážně bez černý, bylinné patro je s běžnými druhy lužních poloh. 
Hnízdiště ptáků, útočiště drobných savců, obojživelníků a plazů. 

Zásady péče: Zvyšování podílu dlouhověkých dřevin lužního lesa. 

k.ú. RAJHRAD 

Čeladice – (k.ú. Rajhrad, rozloha 34,2 ha) – registrovaný VKP 

Ostrov mezi dvěma starými přirozenými rameny Svratky v nadmořské výšce 187 – 188 m. 
Mozaika políček, zahrad a sadů s rozptýlenou dřevinnou vegetací (ovocné stromy, topoly, 
duby aj.). Podél obou ramen jsou břehové porosty – vrby, topoly, jilmy. jasany, olše, akáty. 
Hnízdiště ptáků, útočiště drobných savců, obojživelníků a plazů. 

Zásady péče: Zachování dosavadního způsobu obhospodařování, obnovení souvislosti 
břehových porostů. 

Lán – (k.ú. Rajhrad, rozloha 1,2 ha) – registrovaný VKP 

Lesík s křovinami mezi intenzivně obdělávanými plochami orné půdy. Krajinná dominanta. 
Převládá dub a bříza. Navrženo jako lokální biocentrum. 

Zásady péče: Probírka suchých dřevin a ošetření stromů. 

Mlýnský náhon – (k.ú. Rajhrad, délka v k.ú. 2,5 km, rozloha v k.ú. 10 ha) – registrovaný 
VKP 

Staré přirozené koryto Svratky v nadmořské výšce 182 – 187 m, lemované břehovým 
porostem, který byl částečně redukován při čištění náhonu v roce 1995. Břehový porost je 
tvořen vrbou, topolem, akátem, jasanem, olší lepkavou a jilmem vazem. Výskyt typických 
vlhkomilných a mokřadních druhů trav a bylin.Pestrá fauna – ryby, obojživelníci, ptáci, hmyz. 



 
 
 

Strana 26  Projekt krajinného plánu Regionu Židlochovicko 
 

Zásady péče: Zachování a obnova břehových porostů. 

Pod vinohrádky – (k.ú. Rajhrad, rozloha 1,5 ha) registrovaný VKP 

Strž ve sníženině zarostlá křovinami a listnáči. Navrženo jako lokální biocentrum.  

Zásady péče: Rozšíření plochy dřevin a křovisek, osázení dubem a bukem.  

Svratecká alej – (k.ú. Rajhrad, délka v k.ú. 0,22 km) – registrovaný VKP 

Protipovodňová hráz podél levého břehu Svratky v nadmořské výšce 190 m. Břehový porost 
tvořený starými mohutnými lípami malolistými. V podrostu brslen evropský, jilm vaz, bez 
černý. 

Zásady péče: Údržba a obnovování břehových porostů. 

Rajhradská bažantnice – (k.ú. Rajhrad, rozloha 28,61 ha) – evidovaná zvláště hodnotná 
část VKP ze zákona 

Údolní niva Svratky v nadmořské výšce 187 – 189 m. Izolovaný komplex lužního lesa 
s pestrou dřevinnou skladbou, v níž převládá jasan a bříza, dále olše, topol, vrba, javor, 
smrk. Keřové patro tvoří převážně bez černý, bylinné patro je s běžnými druhy lužních poloh. 
Hnízdiště ptáků, útočiště drobných savců, obojživelníků a plazů. 

Zásady péče: Zvyšování podílu dlouhověkých dřevin lužního lesa. 

k.ú. SOBOTOVICE 

Ve žlíbku – (k.ú. Sobotovice, rozloha 0,22 ha) – registrovaný VKP 

Travinobyliná teplomilná společenstva na jihozápadně orientovaném svahu. Výskyt divizny 
rakouské. 

Zásady péče: Ponechat vývoji, případně kosit a eliminovat náletové dřeviny. 

Nádavky – (k.ú. Sobotovice, rozloha 3,6 ha) – evidovaná zvláště hodnotná část VKP ze 
zákona 

Pestrá mozaika mokřadních společenstev s roztroušenými dřevinami v údolní nivě Šatavy.  

Na podhrázském – (k.ú. Sobotovice, rozloha 0,9 ha) – evidovaná zvláště hodnotná část 
VKP ze zákona 

Údolní niva Šatavy s mozaikou polí, zahrad sadů a kulturních luk s roztroušenými dřevinami. 
Podél Šatavy je místy kvalitní břehový porost. 

Zásady péče: Ponechání ve stávajícím stavu, ošetřování stromů a břehového porostu. 

Na rybníkách – (k.ú. Sobotovice, rozloha 12,2 ha) – evidovaná zvláště hodnotná část VKP 
ze zákona 

Údolní niva Šatavy s pestrou mozaikou mokřadních společenstev s roztroušenými dřevinami, 
zastoupenými především vrbami. Z živočišných druhů se vyskytuje moták pochop, slavík 
Zásady péče: Uchovat stávající stav, ořezávání vrb, kosení, případně vyhloubit tůně pro 
rozmnožování obojživelníků 

k.ú. SYROVICE 

Meze – (k.ú. Syrovice, rozloha 0,14 ha) – registrovaný VKP 

Meze na boční a horní hraně intenzivního zorněného sadu s teplomilnou vegetací: čilimník 
rakouský, růže galská, višeň křovištní, šalvěj hajní, chřest lékařský, modřenec chocholatý. 
Hnízdiště ptáků. 

Zásady péče: Zachovat stávající stav. 
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Syrovická lada – (k.ú. Syrovice, rozloha 0,45 ha) – registrovaný VKP 

Krátký strmý svah v nadmořské výšce 240 – 260 m. Travobylinná lada s výskytem vzácných 
teplomilných a suchomilných druhů. Na severním a západním okraji zarůstá akátem. 

Zásady péče: Nutno likvidovat akát. 

Syrovický rybník – (k.ú. Syrovice, rozloha 2,19 ha) – registrovaný VKP 

Údolní niva Syrůvky s umělou vodní nádrží s přirozenými břehovými porosty. Litorální 
společenstva orobince. Místo rozmnožování obojživelníků. 

Zásady péče: Dosázet břehové porosty vhodnými domácími listnáči (olše, jasan, dub letní, 
vrba, topol). 

U Bezórku – (k.ú. Syrovice, rozloha 0,65 ha) – registrovaný VKP 

Vypuklý svahový hřbítek západní expozice v nadmořské výšce 250 m s výchozem vápnitého 
pískovce. Travobylinná lada s výskytem teplomilných a suchomilných druhů (len tenkolistý, 
len chlupatý, kozinec vičencovitý, záraza nachová atd.) 

Zásady péče: Nezalesňovat, nehnojit minerálními hnojivy. 

Stará hora – (k.ú. Syrovice, rozloha 0,43 ha) – nebylo předmětem registrace – chráněné 
území dle stavebního zákona, vydal stavební úřad Dolní Kounice – č.j. 217/91 ze dne 
25.3.1991. 

Starý odtěžený písník s hnízdištěm chráněných a ohrožených vlh pestrých.  

k.ú. UNKOVICE 

Klínky – (k.ú. Unkovice, rozloha 3,56 ha) – registrovaný VKP 

Prameniště v mělkém údolí nad nivou Svratky a Šatavy. Lužní a mokřadní společenstva olší, 
jasanů, vrb, topolů a orobinců. Keřové a bylinné patro je rudelizováno. Ve východní části je 
malá vodní nádrž. Hnízdiště ptactva a útočiště zvěře. 

Zásady péče: Nevyvážet kejdu, zabránit šíření akátu a neovlivňovat vodní režim. 

Unkovické louky – (k.ú. Unkovice, rozloha 12 ha) – registrovaný VKP 

Údolní niva Svratky a Šatavy, kde se střídají společenstva druhově bohatých polokulturních 
luk, rákosin, křovin a stromů v prostoru mezi Šatavou a bývalým náhonem. Ojedinělý příklad 
harmonické kulturní krajiny. V severní části malý rybníček pozvolna zarůstající mokřadní 
vegetací. Velmi pestrá fauna, významné hnízdiště ptactva. 

Zásady péče: Nekosit, nehnojit. Ponechat přirozenému vývoji, zachovat trvalé travní porosty 
a současný vodní režim. 

k.ú. VOJKOVICE U ŽIDLOCHOVIC 

Mlýnský náhon – (k.ú. Vojkovice a Holasice, délka 3,3 km, rozloha cca 12 ha) – 
registrovaný VKP 

Staré koryto Svratky, vyčištěné od nánosů. Významný liniový prvek se značným potenciálem 
pro ryby, obojživelníky a ptáky. 

Zásady péče: Obnova a údržba doprovodného břehového porostu. 

Ke staré cihelně – (k.ú. Vojkovice, rozloha 5,8 ha, pokračuje na k.ú. Holasice) – 
registrovaný VKP 

Hluboká strž ve spraši při severním okraji katastru s pozůstatky těžby a zpracování 
cihlářských hlín. Strž je částečně zarostlá břízou, akátem, topolem, vrbou, trnkou a šípkem. 
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Uměle zde byl vysázen smrk, který je napaden kůrovcem. Útočiště drobné zvěře v bezlesé 
zorněné krajině. 

Zásady péče: Postupná úprava dřevinné skladby, odstranění smrků. 

Šejba – (k.ú. Vojkovice, rozloha 9,6 ha) – evidovaná zvláště hodnotná část VKP ze zákona 

Údolní niva Šatavy v nadmořské výšce 186 – 188 m. Rybník oddělený hrází od toku Šatavy. 
Místy mělkovodní společenstva rákosu a orobince. Hráz mezi rybníkem a Šatavou porostlá 
vrbou, topolem, jasanem. Hnízdiště vodního ptactva – lyska černá, potápka roháč, 
obojživelníci. 

Zásady péče: Zachovat současný stav. 

Šimlochy – (k.ú. Vojkovice, rozloha 4,26 ha) – evidovaná zvláště hodnotná část VKP ze 
zákona 

Údolní niva Šatavy, nadmořská výška 190 m. Chovný rybník s litorálními společenstvy 
rákosu a orobince. Významné hnízdiště vodního ptactva – labuť velká, polák velký, lyska 
černá, rozmnožiště obojživelníků. 

Zásady péče: Zachovat současný stav, vysázet stromy na hrázi. 

k.ú. ŽABČICE 

Dlouhé louky – (k.ú. Žabčice, rozloha 1,06 ha) – registrovaný VKP 

Údolní niva Šatavy s lužním společenstvem podél starého náhonu a s malým rybníčkem. 
Výskyt dubu letního, babyky obecné a jasanu ztepilého. 

Zásady péče: Ponechat přirozenému vývoji, případně vylepšit vodní režim. 

Klučiny – (k.ú. Žabčice, rozloha 3,70 ha) – registrovaný VKP 

Údolní niva Šatavy s lužním společenstvem s druhově bohatým bylinným podrostem 
rybníčkem a sítí odvodňovacích kanálů. Výskyt vzácných obojživelníků. 

Zásady péče: Kosení a vhodné biotechnické úpravy rybníčku a kanálů, aby bylo zajištěno 
úspěšné rozmnožování obojživelníků. 

V zásadě lze ekologicky významné segmenty krajiny, registrované jako významné krajinné 
prvky, resp. evidované jako zvláště hodnotné části VKP ze zákona, rozdělit do tří kategorií 
podle hydrických poměrů na stanovišti. Jedná se o: 

lokality na stanovištích hydrofilních – významně ovlivněných podzemní vodou, 
podmáčených až vlhkých (mokrých až zamokřených), nacházející se zejména v nivách 
hlavních vodních toků v území – Svratky, Jihlavy, Šatavy. Řada z nich je tvořena zbytky 
porostů říčního luhu nebo druhotnými společenstvy v souvislosti s technickými úpravami 
krajiny (Šejba, Šimlochy, Bratčické jezero). Těchto segmentů je v krajině nejvíce a je na ně 
zaměřena prvořadá pozornost v rámci revitalizace území a říční sítě (Čistá Šatava). 
Převážná část těchto stanovišť v území je v současné době využívána jako orná půda (velmi 
často odvodněná), se stabilní úrodou i v suchých létech, vhodná i pro pěstování zeleniny. 
Revitalizace území niv je otázkou vlastnictví pozemků (relativně drahých) a financí na 
technická opatření (hloubení tůněk, rozrušení upravených koryt, odstranění hrází, změna 
směrového vedení toku).  

lokality na stanovištích mezofilních, které jsou charakteristické normálním vodním 
režimem bez ovlivnění přídatnou vodou: Zachovaly se v terénu více méně náhodně, často 
jako druhotná společenstva v místě opuštěných hliníků na ochranných hrázích a mezích. 
Mezofilní stanoviště tvoří velkou část řešeného území, zejména v pahorkatinné oblasti a jsou 
zemědělsky využívaná jako orná půda. Jako ekologicky významné segmenty krajiny jsou 
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zastoupeny nepatrně. Revitalizace těchto stanovišť je velmi obtížná (obhospodařováním 
změněný chemismus půd, půdní struktura, mikrobiální život), cena pozemků poměrně 
vysoká.  

lokality na stanovištích xerofilních - hydricky omezených, suchých až výsušných jsou 
charakteristické nedostatkem vláhy v půdním profilu. Nachází se na výslunných svazích 
Rajhradské, respektive Syrovické pahorkatiny, na skalnatých výchozech a pískových 
terasách s velmi slabým sprašovým překryvem. Většinou se jedná o druhotná společenstva 
nahrazující původní doubravy s ptačím zobem, případně dřínové doubravy.Vyskytují se 
zejména v Syrovicích, Bratčicích, Sobotovicích, na Výhoně v katastru Nosislavi. Převážná 
část stanovišť je v současné době využívaná jako vinice a sady, částečně se jedná i 
o vytěžené prostory starých pískoven. Případná revitalizace těchto stanovišť je otázkou 
dostupnosti pozemků, cena pozemků je relativně nízká.  

Tabulka OP 1- Kostra ekologické stability dle typu stanovišť  

katastrální 
území 

název lokality 
rozloha 

stanoviště 
H [ha] 

rozloha 
stanoviště 

M [ha] 

rozloha 
stanoviště 

X [ha] 

leg. 
ochrana 

Bratčice Bratčické jezero  7,80   VKP 

Bratčický lom   0,40 VKP 

Tálky (U Šatavy) 0,45   VKP 

V Širokých (Padělky nad humny)  0,70  VKP 

Břehový porost Lejtny 0,75   VKP 

Na Lejtně  0,97   VKP 

Šatava  1,20   VKP 

Pískovna 0,40  0,50 VKP-návrh 

Nivky  0,50  VKP-návrh 

Holasice Holasický hliník   0,28 VKP 

Ke staré cihelně   3,30  VKP 

Tůň Ludmila 6,27   VKP 

Mlýnský náhon 12,20   VKP 

Hrušovany 
u Brna 

Hrušovanské rybníčky 0,10   VKP 

Louka pod Šejbou 0,72   VKP 

Ledce u 
Židlochovic 

Lom v Ledcích   6,03 VKP 

Na loukách (Na Podhrázském) 12,0   VKP 

Medlov Pod příčkami   0,20 VKP 

Jihlava 58,0   VKP 

Stará Jihlava (Medlovská jezera) 6,40   VKP 

Nosislav Nosislavská zátočina  4,50   PP 

Dlouhé Šimperky   1,70 VKP 

Flaneky   1,30 VKP 

Kacířky a Lejtny   3,10 VKP 

Kanál 0,40   VKP 

Koleno 1,00   VKP 

Kopec v Dlouhých Šimperkách   1,40 VKP 

Lískový sad v Kyndlířkách   1,00 VKP 

Plachty  3,30  VKP 

Randla   2,50 VKP 

Vysoké hory   12,50 VKP 
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katastrální 
území 

název lokality 
rozloha 

stanoviště 
H [ha] 

rozloha 
stanoviště 

M [ha] 

rozloha 
stanoviště 

X [ha] 

leg. 
ochrana 

Nosislav Horní les I, II 4,00   VKP 

Jezero (Želízka) 0,50   VKP 

Knížecí les 50,0   VKP 

Nad Nosislavskou zátočinou 
(V háku) 

0,60   VKP 

V oknech 0,60   VKP 

Opatovice 
u Rajhradu 

Opatovické rybníčky 4,40   VKP 

Přední líchy 6,14   VKP 

Zadní líchy 0,48   VKP 

Přísnotice U hřiště 3,00   VKP 

Závistice 12,00   VKP 

Knížecí les 120,00   VKP 

Šatava 1,00   VKP 

V oknech 7,00   VKP 

Želízka 1,20   VKP 

Popovice 
u Rajhradu 

Nádrž Pastvisko 1,00   VKP 

Svratecká hráz  0,14  VKP 

Rajhradská bažantnice 59,00   VKP 

Rajhrad  Čeladice 34,20   VKP 

Lán  1,20  VKP 

Mlýnský náhon 4,00   VKP 

Pod vinohrádky  1,50  VKP 

Svratecká alej  0,20  VKP 

Rajhradská bažantnice 28,60   VKP 

Sobotovice  Ve žlíbku   0,22 VKP 

Nádavky 3,60   VKP 

Na podhrázském 0,90   VKP 

Na rybníkách 12,20   VKP 

Syrovice Meze   0,14 VKP 

Syrovická lada   0,45 VKP 

U Bezórku   0,65 VKP 

Syrovický rybník 2,19   VKP 

Stará hora    VKP 

Unkovice Klínky 3,56   VKP 

Unkovické louky 12,00   VKP 

Vojkovice u 
Židlochovic 

Ke staré cihelně  5,80  VKP 

Mlýnský náhon 12,00   VKP 

Šejba 9,60   VKP 

Šimlochy 4,26   VKP 

Žabčice  Dlouhé louky 1,06   VKP 

Klučiny 3,70   VKP 

 Celkem  508,15 16,64 32,37  
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2.5.  OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU  

K zabezpečení ochrany krajinného rázu území existuje legislativní opora zejména v zákoně 
č. 114/1992 Sb. Zákon v § 12 odst. 1 praví: "Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, 
kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující 
jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a 
povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných 
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko 
a vztahy v krajině." 

Krajinný ráz je chráněn celoplošně, přičemž význam jeho ochrany stoupá souběžně 
s estetickou hodnotou jednotlivých partií krajiny. K umisťování a povolování staveb, jakož i 
jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz je nezbytný (podle odstavce 
2 § 12 zákona č. 114/1992 Sb.) souhlas orgánu ochrany přírody. 

K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami 
je možno dle zákona č. 114/1992 Sb zřídit přírodní park. Pro mimořádné estetické i 
přírodovědné kvality byl na řešeném území vyhlášen Přírodní park Niva Jihlavy a Přírodní 
park Výhon. 

Přírodní park Niva Jihlavy vyhlásil v roce 1999 Okresní úřad Brno-venkov na částech 
katastrálních území Medlov, Němčičky, Pravlov, Kupařovice, Malešovice a Odrovice na rozloze 
cca 13 km 2. hektarů. Do řešeného území zasahuje pouze jeho malá část která se nachází na katastru 
Medlova. 

Pro Přírodní park Niva Jihlavy je charakteristická údolní niva řeky Jihlavy, která je unikátní 
ukázkou toku větší nížinné řeky volně meandrující říčními nánosy. V rámci jihomoravského 
regionu jde o jeden ze tří delších úseků dosud zachovalých toků nížinných řek. Typickým 
krajinotvorným prvkem tohoto území jsou fragmenty lužního lesa, rozsáhlé břehové porosty a 
dva systémy poříčních jezer (starých ramen řeky Jihlavy), které jsou v místech s dostatečným 
zavodněním kvalitním stanovištěm s bohatým výskytem vodních a mokřadních organismů a patří 
vedle vlastního, většinou neupraveného, toku Jihlavy k nejcennějším částem přírodního parku. 

Území přírodního parku je cenné druhově pestrou dřevinnou vegetací, vázanou na meandrující 
tok řeky a poříční ramena v záplavovém území  

Na území přírodního parku bylo registrováno v hnízdní době více než 70 druhů ptáků, z toho 13 
druhů je ze zákona chráněno. Stará ramena Jihlavy jsou významnými lokalitami výskytu 
chráněných obojživelníků a plazů. Po řece migruje i kriticky ohrožená vydra říční a bobr evropský. 

Přírodní park Výhon byl vyhlášen okresním úřadem Brno-venkov v roce 2002, má rozlohu 
cca 17 km2 a zaujímá celý masív Výhonu, rozprostírá se na katastrálním území Blučiny, 
Židlochovic a Nosislavi. 

Hlavní krajinářské hodnoty území přírodního parku spočívají v tom, že jde o ukázku 

koexistence přírody s lidskými sídly a zemědělským využíváním krajiny. Masív Výhonu (355 

m n.m.) je nápadnou geomorfologickou dominantou při okraji nivy řeky Svratky vystupující 
nad hladinu řeky o více než 170 metrů. Celé území přírodního parku je silně antropogenně 
ovlivněno a upraveno. Prudké svahy jsou dnes charakterizovány mozaikou vinohradů, 
intenzivních a extenzivních sadů, políček a zahrad, travnatých mezí podél cest a stepních 
travnatých lad. Na rovinatějších místech, především v horních partiích Výhonu, jsou velké 
plochy vinohradů a orné půdy. Několik menších lesíků nemá přirozenou druhovou skladbu 
dřevin a je poznamenáno výsadbami trnovníku bílého (akátu) a borovice lesní. 

http://www.blucina.cz/prirodnipark/borovice_lesni.htm
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Území Výhonu, které je neobyčejně působivé z krajinářského hlediska, skýtá daleké výhledy 
do okolní rovinaté krajiny Dyjsko-svrateckého úvalu.  

Výhon je nejvyšší a morfologicky nejvýraznější elevací, nacházející se na spojnici dvou 
v pravěku nejhustěji osídlených oblastí - Brněnské kotliny a Pavlovských vrchů. Proto také 
byla jeho strategická poloha od pradávna často vyhledávána (četné archeologické nálezy).  

 



 
 

Projekt krajinného plánu Regionu Židlochovicko Strana 33 
 

3.  TURISTICKÝ POTENCIÁL KRAJINY A MOŽNOSTI JEHO 
VYUŽÍVÁNÍ 

3.1.  PŘÍRODNÍ A URBANISTICKÉ PŘEDPOKLADY ÚZEMÍ 

Řešené území má převážně charakter kulturní zemědělské krajiny. Takováto území mohou 
za jistých okolností být výrazně turisticky využívána, zejména pro krátkodobou a příměstskou 
rekreaci fyzicky nenáročného typu.  

Nejvýraznější částí řešeného území jsou široké údolní nivy řeky Svratky (posléze i Šatavy) 
a nivy Jihlavy, charakteristické rovinatým terénem se zbytky lužních lesů, vodními toky a 
jejich zazemněnými rameny. Na okrajích nivy byla již v raném středověku vybudována sídla, 
která často se svými stavebními dominantami (kostely, kaple) vytváří příjemný rámec pro 
nenáročnou cykloturistiku, případně pěší turistiku. Niva Svratky se dotýká katastrů Rajhradu, 
Popovic, Opatovic, společná niva Svratky a Šatavy zaujímá velké části katastrů Hrušovan, 
Žabčic, Přísnotic a Nosislavi. 

Nachází se tu významné stavební sakrální památky jakými jsou benediktinský klášter 
s barokním kostelem sv. Petra a Pavla v Rajhradě, farní kostel Nalezení sv. Kříže rovněž 
v Rajhradě, moderní kostel Panny Marie Královny v Hrušovanech, gotický kostel sv. 
Vavřince ve Vojkovicích, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Unkovicích, kostel sv. Václava 
v Přísnoticích, opevněný gotický kostel sv. Jakuba Většího v Nosislavi, gotický kostel sv. 
Bartoloměje v Medlově. Pohledově dominantní a turisticky atraktivní jsou i stavební objekty 
v Židlochovicích a Blučině, které však nejsou součástí řešeného území. Všechny tyto 
památky vzhledem ke své poloze jsou významnými krajinnými dominantami a atraktivními 
turistickými zajímavostmi. 

Neckovité údolí Šatavy mezi Bratčicemi a Vojkovicemi je na jižně exponovaných svazích 
osázeno z velké části zahradami, sady a vinohrady. Nejvýznamnější rekreační lokalitou je 
zde prostor kolem rybníků Šejba a Šimlochy, kde je území využíváno pro rybaření a 
individuální rekreaci v zahrádkách. Území zahrádkové lokality je omezeně prostupné, 
zaplocené. 

Niva Jihlavy zasahující do katastru Medlova je charakteristická přírodě blízkým krajinným 
rázem s meandrujícím tokem Jihlavy a jeho ramenem zvaným Jezero, s krásnými porosty na 
březích a s ostrůvky lužních lesů. Území je ideální pro cykloturistiku, pěší vycházky i výlety 
na koni. Z důvodu ochrany tohoto přírodního fenoménu tu byl vyhlášen přírodní park Niva 
Jihlavy. 

Z východní strany se nad údolím Svratky vypíná zdaleka viditelný masiv kopce Výhonu, 
nejvýraznější vyvýšenina řešeného území, s dalekými výhledy do krajiny, malebnou 
mozaikou vinohradů, sadů, zahrad, travnatých mezí podél cest, loukami a lesíky. Výhon je 
evropsky významnou archeologickou lokalitou a vyhlášeným přírodním parkem. 

Nivami Svratky, Jihlavy a Šatavy je ohraničena Iváňská plošina, pro kterou je 
charakteristické zemědělské obhospodařování ve velkých, často ničím nečleněných 
pozemcích orné půdy a těžba štěrkopísků a následné skládkování (komunální odpad 
v Bratčicích a Žabčicích, inertní odpad v řadě dalších lokalit). Krajina je málo prostupná, 
původní historická struktura je zcela setřena. Okrajové svahy Ivaňské plošiny jsou často 
pokryté sady a vinicemi a akátovými lesíky. Architektonickou dominantu zde tvoří pozdně 
barokní kostel Nejsvětější Trojice v Bratčicích. S ohledem na neutěšený stav krajiny není 
území příliš turisticky využívané. Jedinou perspektivou pro turistický ruch do budoucnosti je 
velkorysé upravení vytěžených prostorů formou vybudování vodních ploch pro rekreaci, 
doplněných výsadbou lesních porostů a rozptýlené zeleně. 
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Ze severu navazuje na Ivaňskou plošinu Syrovická pahorkatina s velkými plochami orné 
půdy a mozaikami sadů a drobných vinohradů na svazích údolí Syrůvky (Syrovice, 
Sobotovice), Lejtny (Bratčice) a Šatavy (Sobotovice). V současné době nemá území mnoho 
turistických atraktivit, opět jsou charakteristické velké pozemky orné půdy, absence lesa, 
likvidace většiny polních cest, upravené vodoteče – výjimkou je individuální rekreace na 
svazích výše uvedených údolí a u stávajících vodních nádrží, architektonickou dominantou je 
barokní kostel sv. Augustina.  

Revitalizace toku Šatavy a jejích přítoků, spojená s budováním vodních nádrží a výsadbou 
zeleně, by mohla přispět k vytvoření turistické páteře území. Zbývající krajinu je třeba členit 
protierozními prvky, výsadbami biokoridorů a stromořadími podél cest. 

V celém řešeném území je řada významných archeologických nalezišť, technických památek 
a cenných staveb civilní architektury (továrna v Hrušovanech, vila od Adolfa Loose, mosty a 
pod.) – chybí však jejich vhodná popularizace. 

3.2.  TURISTICKÉ A CYKLOTURISTICKÉ TRASY  

Řešeným územím neprochází v současnosti žádná značená pěší turistická trasa. Vedou zde 
však cyklotrasy, z nichž některé jsou na řešeném území již vyznačeny, jiné jsou zatím pouze 
navrženy. Nejdůležitější a nejznámější je  

Cyklistická stezka č. 4 Brno – Vídeň (Jantarová stezka)  

Prochází územím v severojižním směru z Rajhradic přes Opatovice, Blučinu a Židlochovice 
do Žabčin a Přísnotic a přes Vranovce dále k jihu. Je velmi dobře značená, zakreslená 
v turistických mapách a propagovaná na webových stránkách. 

Cyklistická stezka 404 Slavkov – Moravský Krumlov 

Prochází severní částí území od východu k západu, do řešeného území vstupuje od 
Rajhradic, směřuje do Rajhradu, Syrovic, Bratčic a dále do Němčiček mimo řešené území. 
Je velmi dobře značená, zakreslená v turistických mapách a propagovaná na webových 
stránkách. 

Cyklistická stezka 5172  

Schválená trasa cyklostezky není zcela vyznačena. Vede ze Židlochovic do Vojkovic, odtud 
do Syrovic a Bratčic a z nich na Mělčany. Stezka je zakreslená v turistických mapách a 
propagovaná na webových stránkách (mapa Vinicemi a sady Jižní Moravy). 

Zájmový okruh  

Též tak zvaný „zájmový okruh“ – příjemný cyklookruh, je v řešeném území navržen a 
zakreslen v turistických mapách a propagován na webových stránkách (mapa Vinicemi a 
sady Jižní Moravy). Územím prochází z Blučiny do Vojkovic, Hrušovan, Unkovic, Žabčic, 
Přísnotic, odtud pokračuje k jihu přes Novomlýnské nádrže až k rakouské hranici, zpět se 
vrací přes Nosislav a Židlochovice do Blučiny. Pro méně zdatné cykloturisty je možno okruh 
zkrátit z Přísnotic do Nosislavi přes nivu Svratky a Šatavy cestou po okraji bažantnice. 



 
 

Projekt krajinného plánu Regionu Židlochovicko Strana 35 
 

Vinařské cyklotrasy  

V území na sebe navazuje vinařská cyklotrasa Velkopavlovická a vinařská trasa Brněnská, 
která však není zcela doznačena. Vinařská cyklotrasa prochází od jihu k severu obcemi 
Nosislav - Přísnotice – Žabčice – Unkovice – Hrušovany – Vojkovice – Holasice – Rajhrad – 
Rajhradice. 

Navrhované turistické stezky a cyklotrasy 

S ohledem na relativní blízkost dvou vyhlášených přírodních parků - Přírodní park Niva 
Jihlavy a Přírodní park Výhon se nabízí jejich cykloturistické propojení. Parky jsou propojeny 
kombinací cyklotras 404 a 5172, bylo by však možné tyto dva parky propojit i jinou značenou 
cyklotrasou, která by mohla vést z Dolních Kounic přírodním parkem Niva Jihlavy přes 
Medlov, Hrušovany, Unkovice a Nosislav na Výhon, případně přes Velké Němčice do 
Hustopečí. 

Další turistická trasa by v budoucnu – po dokončení projektu Čistá Šatava – mohla vést 
v blízkém okolí zrevitalizované říčky z Mělčan přes Bratčice, Ledce, Hrušovany, Unkovice, 
Žabičce, Přísnotice a Uherčice až k Novomlýnským nádržím. 

3.3.  NAUČNÉ STEZKY  

V těsné blízkosti řešeného území se nachází naučná stezka Krajinou Výhonu, která má 11 
zastavení. Vede mezi Židlochovicemi a Blučinou a přibližuje flóru a faunu přírodního parku 
Výhon. Ve vlastním řešeném území se naučné stezky nenacházejí. 

S ohledem na již pravěké osídlení je řešené území bohaté historií, archeologickými 
památkami i stavebními památkami. Za úvahu stojí vhodná propagace historie kraje vhodnou 
historicko-archeologickou stezkou, systematickým rozmisťováním informačních tabulí 
s popisem historie kraje, informacemi o přírodě, vinohradnictví a vinařství, spojené 
s budováním lokálních muzeí a podobně.  

3.4.  TURISTICKÉ ATRAKTIVITY ÚZEMÍ - PŘEHLED 

BRATČICE 

 farní kostel Nejsvětější Trojice z roku 1777 – 80 je nejstarší místní památkou. Jeho 
dnešní podoba pochází z roku 1873 

 socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1786, dnes se nachází ve výklenku domu č.p. 
75 

 socha svatého Floriana 

 kámen s vytesaným křížem se nachází v ohradní zdi domu č.p. 40 

 památník padlým v obou světových válkách 

HOLASICE 

 kaple svatého Václava z roku 1850 stojí na místě původní dřevěné zvoničky 

 barokní sousoší ležících lvů z 2. poloviny 17. století pochází původně z rajhradského 
kláštera 
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 v okolí četné archeologické nálezy 

HRUŠOVANY U BRNA 

 kostel Panny Marie Královny – základní kámen položen v roce1997, vysvěcen byl v roce 
2004 

 nejstarší dochovanou památkou v obci je smírčí kříž z roku 1595 

 Loosova vila - byla první stavbou s rovnou střechou na Moravě, stavba je chráněnou 
funkcionalistickou kulturní památkou 

 Hrušovanská cukerní rafinerie 

 Kamenný kříž - nejstarší církevní památka v obci pochází z roku 1781, byl postaven na 
paměť veliké bouře s krupobitím dne 6. 7. 1781, která zničila celou úrodu nejen v 
Hrušovanech, ale i v celém okolí 

 pomníky obětem obou světových válek 

 vinice 

LEDCE U ŽIDLOCHOVIC 

 kaple Panny Marie Pomocnice 

MEDLOV 

 gotický farní kostel sv. Bartoloměje, jádro nynější stavby pochází z 2. poloviny 14. století, 
věž byla přistavena na konci 15. století 

 křížová cesta v interiéru kostela 

 bohatě zdobený litinový kříž z 1. poloviny 19. století před kostelem 

 raně barokní sloup Nejsvětější Trojice z roku 1698 

 vinice 

 keramická dílna 

 vinné sklepy 

NOSISLAV 

 farní kostel sv. Jakuba Většího z doby kolem roku 1300, později mnohokrát 
přestavovaný, zachované zbytky opevnění 

 novorománský kostel českobratrské církve evangelické, byl vybudován v letech 1872 - 
1876. 

 barokní socha sv. Jana Nepomuckého ze 3. čtvrtiny 18. století 

 kaplička sv. Jana Nepomuckého 

 středověká vodní tvrz 

 vinice 

 vinné sklepy  

 chov koní 

 bažantnice 

 přírodní park Výhon se zajímavou přírodou a dalekými výhledy 
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OPATOVICE U RAJHRADU 

 smírčí kámen 

 smírčí kříž 

PŘÍSNOTICE 

 kostel sv. Václava 

 kamenný kříž z doby okolo roku 1663 – v poli u silnice do Vranovic 

 pomník obětem obou válek 

 obec leží na 49. rovnoběžce, což by bylo vhodné využít jako zajímavost a turistickou 
atrakci 

POPOVICE U RAJHRADU 

 pomník padlým v 1. svět. válce 

 pamětní kříž 

 bažantnice 

RAJHRAD 

 benediktinský klášter, barokně přestavěný podle projektu J. B. Santiniho-Aichla 

 barokní kostel sv. Petra a Pavla z let 1690-1692 je součástí kláštera, autorem rovněž 
Santini 

 socha sv. Jana Nepomuckého z pol.18. stol. – stojí v parku u kláštera 

 socha sv. Benedikta – 1794 

 socha sv. Karla Boromejského – 2. pol 18. století 

 farní kostel Nalezení sv. Kříže 

 sochy sv. Petra a Pavla 

 socha sv. Floriana 

 četné archeologické nálezy v okolí 

 technická památka most přes Svratku 

 bažantnice 

SOBOTOVICE 

 pozdně barokní kříž z roku 1782 – na návsi 

 boží muka z 3. čtvrtiny 19. století 

 archeologické nálezy v okolí – únětická kultura 

SYROVICE 

 barokní farní kostel sv. Augustina 

 barokní socha sv. Jana Nepomuckého 

 boží muka, pamětní kříž 

 pravěké lokality a nálezy – hroby únětické kultury, germánské sídliště z římské doby, 
slovanské hroby z 11. století 
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UNKOVICE 

 kostel Nanebevzetí Panny Marie 

VOJKOVICE 

 gotický kostel sv. Vavřince 

 socha sv. Jana Nepomuckého 

 socha sv. Floriana 

 boží muka 

 hřbitov 

ŽABČICE 

 pahrbek „Kulatý kopec“ leží asi 1 km JZ od obce, ve středověku zde byla tvrz Koválov a u 
ní malá vesnička stejného jména s kostelíkem (podle zprávy z r. 1307). Archeologický 
výzkum zde přinesl zajímavé doklady o kostele a obyvatelích této tvrze i osady.  

 kaple sv. Vavřince vystavěná roku 1883  

 Boží muka, stáří není blíže určeno 

 sýpka – 1713 

 vinice 

 vinné sklepy 

Z hlediska turistické atraktivnosti jsou v řešeném území nejzajímavější Rajhrad a Nosislav, 
vinařská turistika je realizována v Rajhradě, Žabčicích, Unkovicích, Hrušovanech, rybářsky 
atraktivní jsou Vojkovice, Syrovice, Medlov, vodácká turistika se dotýká Medlova (Jihlava je 
splavná v jarních měsících a při vodáckých akcích spojených s vypouštěním vody z vodní 
nádrže Dalešice, Medlovem se pouze projíždí). 

V Rajhradě je možnost návštěvy benediktinského kláštera, který byl navrácen řádu. 
V prostorách kláštera je zpřístupněna restaurovaná historická knihovna se sedmi a půl tisíci 
knih. Zde je také umístěn Památník písemnictví na Moravě, který je přístupný pro veřejnost 
od 1. července 2005. Návštěvník si může prohlédnout stálou expozici Písemnictví na Moravě 
v průběhu minulých deseti století a řadu aktuálních výstav. Před klášterem najdete barokní 
kamenný most (1760), vně na náměstí stojí kašna (18. stol.). Severovýchodně od města leží 
Rajhradská bažantnice - původní lužní les. 

Na zdejším hřbitově stojí za shlédnutí hroby významných členů řádu sv. Benedikta a hrobka 
bratří Kleinů – stavitelů železnic. 

V Nosislavi stojí za návštěvu kostel sv. Jakuba se středověkým opevněním a středověká 
vodní tvrz. Obcí vede vinařská cyklotrasa a pořádá se „košt vín“ (v březnu), „Vinobraní Pod 
Baštami“ (polovina září) a Jakubské hody (v červenci). V blízkém okolí stojí za návštěvu 
přírodní památka Nosislavská zátočina, což je poslední přírodní meandr zachovalý na řece 
Svratce, okolní lužní lesy a Přírodní park Výhon. 
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3.5.  ZAŘÍZENÍ SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU 

Úroveň služeb turistického ruchu v řešeném území je velmi různá. Nejlépe je vybaveno 
město Rajhrad, kde dobře fungují informační služby a jsou pestré možnosti občerstvení i 
stravování. Ubytování nabízí penzion Garden, penzion Ajka a penzion Palma, případně se 
lze ubytovat v soukromí. Ve Vojkovicích je možno ubytovat se v Motelu Vojkovice 
s kapacitou 25 lůžek. 

Pro méně náročné turisty je možnost ubytování v turistických ubytovnách, které jsou 
v řešeném území tři – turistická ubytovna na koupališti Oáza ve Vojkovicích (majetek města 
Židlochovice), turistická ubytovna Školního statku Žabčice (patřící Mendelově universitě 
Brno) a turistická ubytovna v Hrušovanech.  

Ve všech obcích je v provozu alespoň jeden hostinec, možnost základního občerstvení 
nabízí všechny obce, možnost celodenního stravování je vedle Rajhradu též v Hrušovanech, 
Vojkovicích, Holasicích, Přísnoticích, Nosislavi a Žabčicích. Dá se tedy říci, že svratecká 
niva, jako turisticky zajímavější část řešeného území je zařízeními služeb turistického ruchu 
vybavena lépe. 

Řešené území leží v zázemí města Židlochovic, které jsou jeho přirozeným centrem i 
centrem celého Regionu Židlochovicko (Medlov spáduje částečně i do Pohořelic). 
Židlochovice jsou nejenom správním a ekonomickým centrem oblasti, ale také centrem 
historickým a kulturním, proto převážná část turistických aktivit, které se alespoň z části 
odehrávají na řešeném území, směřuje právě do Židlochovic. 

3.6. PROSTORY PRO KAŽDODENNÍ REKREACI V OBCÍCH 

Řešené území, jak již bylo konstatováno, je z velké části tvořeno intenzivně využívanou 
zemědělskou krajinou, s omezeným zastoupením přírodních prvků, nízkou lesnatostí a 
rozrůstajícími se těžebními prostory. Přesto se ve všech obcích nachází alespoň malé 
přírodě blízké zázemí pro krátkodobý odpočinek a sport.  

Značná část těchto lokalit je vázána na vodní prvek. Jsou jimi rybníčky a niva Dunávky 
v Opatovicích, rybníček a lužní les se Starými rameny v Popovicích, staré rameno Svratky 
(náhon) v Rajhradě, Holasicích a Vojkovicích, Čeladice v Rajhradě, rybníky Šejba a 
Šimlochy ve Vojkovicích, rybníky v Hrušovanech, rybníček a louky v Unkovicích, rybníček 
v Žabčicích, rybníček v Přísnoticích.  

Svratka vytváří neopakovatelný krajinný fenomén v Nosislavi, kde je možnost vycházek 
kombinována prostorami luhu Svratky a postupně revitalizovanými vodními prvky 
s teplomilnou květenou a dalekými výhledy v přírodním parku Výhon.Podobně překrásné 
přírodní zázemí má obec Medlov na své západní straně v nivě Jihlavy.  

Rybářské využití a pobyt u vody skýtá Syrovický rybník na potoku Syrůvka, rybníček 
v Ledcích, rybníček na Lejtně v Bratčicích. 

3.7.  ZAŘÍZENÍ PRO SPORT A REKREACI 

Všechny obce řešeného území jsou vybaveny sportovišti, sloužícími většinou lokálním 
potřebám. Pro podporu rekreačních aktivit občanů, zkvalitnění životního prostředí a 
zvýšení pocitu pohody v jednotlivých obcích řešeného území je vhodné zapojit 
jednotlivé sportovní areály do větších komplexů stávající i navrhované zeleně a 
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vodních ploch, případně propojit sportovní a rekreační plochy v jednotlivých obcích 
navzájem, i s dosažitelným přírodním prostředím v extravilánu. Perspektivní je 
vytvoření malých vycházkových okruhů propojujících obce s nejbližší přírodní 
zajímavostí, případně se sousední obcí.  

S pohledu regionálního, s vazbou na příměstskou rekreaci a její možnosti, se jeví 
perspektivní velkorysé využití krajiny po ukončené těžbě štěrkopísků Iváňské plošiny. 
Dopravní dostupnost těchto prostor z Brna po rychlostní komunikaci R 52 nabízí 
řešení směřující k vytvoření hodnotného a rozsáhlého rekreačního zázemí Brna, 
s vodními plochami využitelnými pro sport a rekreaci doplněnými plážemi a rekreační 
vybaveností. Zároveň je tu dostatek prostoru pro realizaci přírodního zázemí 
rekreačního areálu - přírodě blízkých ekosystémů v prostoru dnešního navrhovaného 
regionálního biocentra Červené písky.  

3.8.  MOŽNOSTI ROZVOJE PŘÍRODNĚ REKREAČNÍCH LOKALIT 

BRATČICE – v obci je renovovaný sportovní areál TJ Sokol s hřišti na tenis, volejbal a 
kopanou, s možností hrát stolní tenis v údolí Lejtny. Ideální prostor pro dobudování zeleně. 

Projekt na propojení hřiště s okolní krajinou by mohl úzce souviset s realizací projektu Čistá 
Šatava, protože hřiště leží na jejím levostranném přítoku. 

HOLASICE – v obci je obecní hřiště a tenisový kurt, který v zimě slouží jako kluziště, 
u Sokolovny je sokolské hřiště 

Hřiště je v souvislé zástavbě, propojení s přírodními prvky v extravilánu obce není možné. 
Tvorba přírodního zázemí musí být směřována k Mlýnskému náhonu a zbytkům luhu. Obec 
uvažuje o vybudování vodní plochy se zelení jižně od tůně Ludmila. 

HRUŠOVANY U BRNA – v obci je sportovní areál s víceúčelovou halou a tenisovými kurty. 

Hřiště leží v souvislé zástavbě. Zásadním řešením ve spolupráci s okolními obcemi je využití 
vytěžených pískoven pro sport a rekreaci regionálního až nadregionálního významu..  

LEDCE U BRNA – v obci je vybudováno dětské hřiště a tenisový kurt s tréninkovou stěnou. 
Obec předpokládá vybudování nové vodní plochy v rámci projektu Čistá Šatava, kde by se 
soustředily odpočinkové aktivity. Zásadním řešením ve spolupráci s okolními obcemi je 
využití vytěžených pískoven pro sport a rekreaci regionálního až nadregionálního významu. 

MEDLOV – sportovní areál umístěný v nivě Jihlavy v návaznosti na lužní les je ideálním 
příkladem vytvoření sportovně rekreačního zázemí obce. Zásadním řešením ve spolupráci 
s okolními obcemi je využití vytěžených pískoven pro sport a rekreaci regionálního až 
nadregionálního významu. 

NOSISLAV – v obci je vybudován sportovní areál v nivě Svratky. Počítá se s jeho 
rozšiřováním formou travnatých hřišťˇa s výsadbou lesa na místě dnešních přestárlých sadů, 
vegetačními a vodohospodářskými úpravami na Výhonu. 

OPATOVICE – v obci je vybudován víceúčelový sportovní areál s travnatým hřištěm na 
kopanou, tenisovým kurtem, hřiště s umělým povrchem a dětským hřištěm. 

Propojení opatovického sportovního areálu s okolní stávající přírodou je velmi obtížné, 
protože v jeho okolí se nenachází žádný přírodní prvek. Předpokládá se postupné zakládání 
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zeleně (lesa) na neúrodných půdách ve východní části opatovického katastru. Vhodné by 
bylo zapojit hřiště do systému zeleně a vybudovat malý vycházkový okruh od hřiště k nivě 
Dunávky a podél Dunávky k Opatovickým rybníčkům. U rybníčků je malé hřiště. 

Velkorysým plánem do budoucna se jeví revitalizace Svratky v levobřežním prostoru spojená 
s revitalizací nivy jako místa řízeného rozlivu. Zde by bylo možno vytvořit tůňky (místy je 
hladina spodní vody těsně pod povrchem), dřevinné porosty a travnatá hřiště. 

POPOVICE – stávající hřiště je obklopené přírodní zelení, obec uvažuje o výstavbě dalšího 
rybníčka. 

PŘÍSNOTICE - v obci je vybudováno atletické sportoviště a travnaté fotbalové hřiště.  

Sportovní areál na okraji obce je snadno propojitelný s rozsáhlým lesním komplexem 
Knížecího lesa a podél vodního toku a ostrůvků lužních porostů s navazujícími Žabčicemi a 
Unkovicemi. 

RAJHRAD – ve městě je vybudován sportovní areál u starého ramene Svratky. Výhledově je 
uvažováno o ploše pro sport v jižní části prostoru Čeladic (cvičná louka pro golf) a 
rekonstrukci zeleně a vodní plochy na pozemcích benediktinského kláštera. 

SOBOTOVICE – v obci je hřiště situováno jižně od zástavby při silnici na Ledce a je 
obklopeno zelení, jeho začlenění a propojení s okolím je již v podstatě vyřešeno. 

SYROVICE – v obci je vybudováno fotbalové hřiště. Obec plánuje realizaci výletiště u 
rybníka, který bude volně navazovat na nivu Syrůvky a sady na svazích jejího údolí. 

UNKOVICE – výhledový sportovní areál na okraji obce navazuje na Unkovické louky a je 
snadno propojitelný podél vodního toku a ostrůvků lužních porostů s navazujícími Žabčicemi 
a Přísnoticemi. Zásadním řešením ve spolupráci s okolními obcemi je využití části 
vytěžených pískoven pro sport a rekreaci regionálního až nadregionálního významu 

VOJKOVICE – v obci jsou dvě fotbalová hřiště a koupaliště Oáza, jejich poloha na okraji 
obce umožňuje rozšíření ploch zeleně v jejich okolí, jejich propojení přírodními fenomény 
s krajinou je však problematické. 

ŽABČICE – sportovní areál na okraji obce je snadno propojitelný podél vodního toku a 
ostrůvků lužních porostů s navazujícími Unkovicemi a Přísnoticemi.  

Výhledově chce obec vybudovat koupaliště s autokempem. 

Zásadním řešením do budoucna je využití vytěžených pískoven pro sport a rekreaci 
regionálního až nadregionálního významu. 
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4.  ANALÝZA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

4.1.  KVALITA OVZDUŠÍ 

Podle posledního sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR 
(Věstník MŽP, prosinec 2005) nejsou obce řešeného území zařazeny do oblastí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a nařízení 
vlády č. 350/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví imisní limity a 
podmínky a způsob sledování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. 

Kvalitu ovzduší v řešeném území lokálně ovlivňují emise z dopravy, těžby, průmyslu a 
z místních topenišť. Emisní zatížení z dopravy je významné zejména podél komunikací R 52 
a D 2, procházejících řešeným územím a dále podél hlavních dopravních tahů (silnice II/416, 
II/425, III/42510). Přes skutečnost, že jsou všechny obce řešeného území plynofikovány, je 
kvalita ovzduší místně ovlivňována emisemi z lokálních topenišť na pevná paliva, která 
v případě rodinných domků často nahrazují zdražující se plyn. 

Velký význam pro kvalitu ovzduší v jednotlivých obcích má provětrávání území, ovlivňující 
rozptyl emisí z místních zdrojů. Zastavěná území velké většiny všech řešených obcí, 
s ohledem na jejich polohu na okraji nivy Svratky a Jihlavy, mají vcelku dobré podmínky pro 
rozptyl, zhoršené rozptylové podmínky mají obce v inverzních, málo provětrávaných údolních 
polohách, jako jsou Bratčice, Ledce, Sobotovice a Syrovice. 

Velké a střední stacionární zdroje znečištění ovzduší v území  

Podle platného znění zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími 
látkami, patří mezi velké zdroje znečišťování ovzduší zařízení o tepelném výkonu vyšším 
než 5 MW a zařízení zvlášť závažných technologických procesů - z REZZO1 (MŽP ČR).  

Tabulka ŽP 1 – Velké zdroje znečištění ovzduší v řešeném území a těsném okolí 

firma činnost 
provozovna 

v katastrální území  
velikost 
zdroje  

AGRICOl s.r.o.  , Terezy Novákové 521, Polička  drůbež Opatovice u Rajhradu ZV 

AGRIS s.r.o., Medlov 175 -  kafilerie Medlov ZV 

A.S.A. Žabčice, spol.s r.o, Žabčice 450 skládka  Žabčice ZV 

BODE - PANZER s.r.o., Tovární 14 lakovna Rajhrad V 

Českomor. plemenářská unie, a.s. Lopatecká 223/13 Praha drůbež Židlochovice  V 

EKO - HUKR a.s. Plotní 17 Brno  skládka  Bratčice ZV 

INTEGRA a.s. Zemědělská 53 Žabčice drůbež Źabčice ZV 

INTEGRA a.s. Zemědělská 53 Žabčice drůbež Unkovice V 

Jihomoravská obalovna s.r.o., Husova 1697 Rajhradice obalovna  Rajhradice V 

POINT CZ, s.r.o.  tiskárna Medlov V 

Romika Industries,a.s. Mezírka 1 Brno obuv Hrušovany u Brna  V 

XELLA Porobeton CZ s.r.o, Vodní 550 Hrušovany beton Hrušovany u Brna V 

Podle platného znění zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami 
patří k středním zdrojům znečišťování ovzduší technologické objekty obsahující 
stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu od 0,2 do 5 MW a zařízení 
závažných technologických procesů. 
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Tabulka ŽP 2 – Střední zdroje znečistění ovzduší  

firma katastrální území 

Radek Lehký Žabčice 

SBD CÍL ve Šlapanicích, provozovna Rajhrad Rajhrad 

Střední zahradnická škola, střední odborné učiliště  Rajhrad 

TopPetrol s.r.o., čerpací stanice Rajhrad 

ČEPRO a.s. Vojkovice 

INTEGRA a.s. Přísnotice 

Sladovna BERNARD Rajhrad 

T.V.G. s.r.o., čerpací stanice Holasice 

LOSAC a.s., čerpací stanice PHM Popovice 

Česká provincie kongregace sester těšitelek B.S.J. Rajhrad 

UNGRMAT, s.r.o. Rajhrad 

Vodárenská akciová společnost, a.s. Hrušovany u Brna  

Vodárenská akciová společnost, a.s. Rajhrad 

Vodárenská akciová společnost, a.s. Žabčice 

Vodárenská akciová společnost, a.s. Popovice 

Stolařství F+T, v.o.s. Rajhrad 

Hunsgas s.r.o., čerpací stanice Rajhrad 

MZLU, Školní lesní podnik Žabčice 

MZLU, Školní lesní podnik Přísnotice 

MZLU, Školní lesní podnik Unkovice 

Hama spol. s.r.o. Syrovice 

ČOV Holasice 

Specifickou formou znečištění ovzduší jsou také organoleptické emise z živočišné výroby, 
vyznačující se zvýšeným obsahem mikroorganismů, prachu a škodlivých plynů 
a nepříjemným zápachem. Platí pro ně emisní limit všeobecně platný pro amoniak. 
Páchnoucí látky nesmí být emitovány do obydlených oblastí v koncentracích obtěžujících 
obyvatelstvo. Nejvíce zapáchající je provoz kafilerie firmy Agris v Medlově, kde zápach za 
určitých meteorologických situací ovlivňuje obec, výrazně se projevuje na příjezdu do obce. 
Výrazným zdrojem zápachu jsou skládky TKO, které se však nacházejí mimo dosah obytné 
zástavby, podobně jako objekty chovu drůbeže v Opatovicích (velmi dobré rozptylové 
podmínky) a Žabčicích. 

4.2.  KVALITA POVRCHOVÝCH VOD V ÚZEMÍ  

Informace o kvalitě vod v území podává přehled jakosti vody v jednotlivých sledovaných 
profilech, jak je uvádí informační server ČHMÚ. Z podkladů jsme vybrali kvalitu vody ve 
Svitavě před soutokem se Svratkou a kvalitu vody ve Svratce při vstupu (Rajhrad) a opuštění 
(Vranovice) řešeného území, kvalitu vody v Litavě, jako jednom z významných přítoků 
Svratky v řešeném území a kvalitu vody v Jihlavě nad řešeným územím (Ivančice) a pod 
řešeným územím (Iváň)  
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Tabulka ŽP 3 - Čistota vody v tocích (informační server ČHMÚ) 

Jakost vody v profilu:  ústí, v období 2003-2004 

Číslo profilu: 1201 

Vodní tok: Svitava 

Hydrologické pořadí: 4-15-02-109 

Říční km: 0.5 

Oblast: Oblast povodí Dyje 
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teplota vody °C 1.1 22.6 11.1 10.3 22.3 0.9 25  

reakce vody  7.9 8.3 8.1 8.1 8.3 1.0 6 - 8  

elektrolytická konduktivita mS/m 41.5 63.6 57.8 58.7 63.4 0.0  II. 

biochemická spotřeba kyslíku BSK-5 mg/l 1.3 7.3 2.8 2.3 5.3 1.2 6 III. 

chemická spotřeba kyslíku dichromanem mg/l 10.0 33.7 16.3 13.2 27.8 0.9 35 III. 

amoniakální dusík mg/l 0.04 0.82 0.27 0.17 0.73 1.61 0.5 III. 

dusičnanový dusík mg/l 3.2 8.9 5.1 4.8 7.5 1.2 7 III. 

celkový fosfor mg/l 0.21 0.57 0.39 0.38 0.54 3.76 0.15 IV. 

 
 

Jakost vody v profilu:  Rajhrad (pod Brnem), v období 2003-2004 

Číslo profilu: 1199 

Vodní tok: Svratka 

Hydrologické pořadí: 4-15-03-021 

Říční km: 35.1 

Oblast: Oblast povodí Dyje 
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teplota vody °C 1.7 20.2 11.5 13.1 20.0 0.9 25  

reakce vody  7.7 8.5 7.9 7.9 8.3 1.0 6 - 8  

elektrolytická konduktivita mS/m 47.2 66.4 55.4 54.6 64.5 0.0  II. 

biochemická spotřeba kyslíku BSK-5 mg/l 2.7 16.3 4.8 3.8 10.4 1.2 6 IV. 

chemická spotřeba kyslíku dichromanem mg/l 16.0 55.3 25.9 21.1 48.9 0.9 35 IV. 

amoniakální dusík mg/l 0.03 3.10 0.63 0.29 2.01 1.61 0.5 IV. 

dusičnanový dusík mg/l 2.5 5.8 4.2 4.4 5.8 1.2 7 II. 

celkový fosfor mg/l 0.19 0.53 0.31 0.26 0.49 3.76   
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Jakost vody v profilu:  Židlochovice, v období 2003-2004 

Číslo profilu: 1185 

Vodní tok: Litava 

Hydrologické pořadí: 4-15-03-113 

Říční km: 0.4 

Oblast: Oblast povodí Dyje 
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teplota vody °C 0.0 23.5 11.9 13.9 21.9 0.9 25  

reakce vody  7.8 8.7 8.2 8.2 8.5 1.1 6 - 8  

elektrolytická konduktivita mS/m 78.7 146.3 126.5 128.7 145.2 0.0  IV. 

biochemická spotřeba kyslíku BSK-5 mg/l 3.4 35.9 14.2 11.6 32.7 5.9 6 V. 

chemická spotřeba kyslíku dichromanem mg/l 24.1 163.0 49.5 32.1 121.9 4.4 35 V. 

amoniakální dusík mg/l 0.03 5.64 2.15 2.10 5.28 11.15 0.5 V. 

dusičnanový dusík mg/l 1.6 5.5 4.0 3.9 5.3 0.8 7 II. 

celkový fosfor mg/l 0.46 2.14 0.98 0.91 1.86 13.93 0.15 V. 

 
 

Jakost vody v profilu:  Židlochovice, v období 2003-2004 

Číslo profilu: 1180 

Vodní tok: Svratka 

Hydrologické pořadí: 4-15-03-114 

Říční km: 28.4 

Oblast: Oblast povodí Dyje 
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teplota vody °C 2.4 26.3 12.1 10.7 23.4 1.0 25  

reakce vody  7.0 8.2 8.0 8.0 8.2 1.0 6 - 8  

elektrolytická konduktivita mS/m 49.0 75.5 59.7 57.7 70.7 0.0  III. 

biochemická spotřeba kyslíku BSK-5 mg/l 2.7 5.7 4.0 3.7 5.7 1.0 6 III. 

chemická spotřeba kyslíku dichromanem mg/l 14.3 32.9 21.8 21.8 27.9 0.9 35 III. 

amoniakální dusík mg/l 0.05 0.83 0.34 0.31 0.72 1.62 0.5 III. 

dusičnanový dusík mg/l 2.5 7.3 4.9 4.8 6.9 1.0 7 III. 

celkový fosfor mg/l 0.18 0.41 0.30 0.29 0.40 2.72 0.15 III. 
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Jakost vody v profilu:  Vranovice, v období 2003-2004 

Číslo profilu: 1181 

Vodní tok: Svratka 

Hydrologické pořadí: 4-15-03-126 

Říční km: 11.9 

Oblast: Oblast povodí Dyje 
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teplota vody °C 0.1 22.8 11.8 14.2 21.1 0.9 25  

reakce vody  7.6 8.3 8.0 8.0 8.3 1.0 6 - 8  

elektrolytická konduktivita mS/m 49.4 73.9 59.6 60.2 68.7 0.0  II. 

biochemická spotřeba kyslíku BSK-5 mg/l 2.5 44.6 7.4 3.7 25.4 6.8 6 V. 

chemická spotřeba kyslíku dichromanem mg/l 10.7 82.7 28.4 24.1 57.8 2.2 35 IV. 

amoniakální dusík mg/l 0.03 2.48 0.54 0.22 1.75 4.69 0.5 III. 

dusičnanový dusík mg/l 1.8 7.0 4.3 4.3 6.2 1.0 7 III. 

celkový fosfor mg/l 0.19 0.86 0.38 0.34 0.66 5.50 0.15 IV. 

 
 

Jakost vody v profilu:  Ivančice, v období 2003-2004 

Číslo profilu: 1187 

Vodní tok: Jihlava 

Hydrologické pořadí: 4-16-04-003 

Říční km: 34 

Oblast: Oblast povodí Dyje 
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teplota vody °C 1.5 22.3 9.8 8.9 20.4 0.9 25  

reakce vody  7.9 8.1 8.0 8.0 8.0 1.0 6 - 8  

elektrolytická konduktivita mS/m 47.9 60.6 52.8 52.3 60.1 0.0  II. 

biochemická spotřeba kyslíku BSK-5 mg/l 1.1 4.1 2.3 2.2 3.7 0.7 6 II. 

chemická spotřeba kyslíku dichromanem mg/l 17.3 32.5 22.7 23.1 29.9 0.9 35 III. 

amoniakální dusík mg/l 0.03 0.36 0.12 0.08 0.34 0.71 0.5 II. 

dusičnanový dusík mg/l 3.9 7.7 6.1 5.8 7.7 1.1 7 III. 

celkový fosfor mg/l 0.09 0.29 0.19 0.18 0.27 1.88 0.15 III. 
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Jakost vody v profilu:  Iváň, v období 2003-2004 

Číslo profilu: 1188 

Vodní tok: Jihlava 

Hydrologické pořadí: 4-16-04-009 

Říční km: 3.5 

Oblast: Oblast povodí Dyje 
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teplota vody °C 0.4 17.9 9.6 11.4 17.7 0.7 25  

reakce vody  7.7 8.1 7.9 7.9 8.0 1.0 6 - 8  

elektrolytická konduktivita mS/m 43.4 71.7 55.7 52.1 71.7 0.0  III. 

biochemická spotřeba kyslíku BSK-5 mg/l 1.8 9.4 3.3 2.6 6.9 1.5 6 III. 

chemická spotřeba kyslíku dichromanem mg/l 18.8 55.0 24.8 21.9 40.6 1.5 35 III. 

amoniakální dusík mg/l 0.03 0.56 0.17 0.12 0.46 1.08 0.5 II. 

dusičnanový dusík mg/l 2.5 7.6 5.4 5.7 7.0 1.1 7 III. 

celkový fosfor mg/l 0.12 0.49 0.24 0.22 0.40 3.16 0.15 III. 

- imisní limity dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.  Zdroj - informační server ČHMÚ 
- třída jakosti vody dle ČSN 75 7221 (říjen 1998) 

Zdroj - informační server ČHMÚ 

 

Snížení kvality vody v tocích a kvality podzemních vod obecně souvisí s: 

a) vypouštěním nečištěných komunálních odpadních vod do vodotečí 

b) vypouštěním vod z ČOV 

c) průsakem vod z nezabezpečených skládek odpadu 

d) narušením přirozených samočisticích schopností toků, které úzce souvisí s regulací částí 
koryt a likvidací břehových porostů 

e) zemědělskou činností (se smyvem půdních částic a průsaky hnojiv z pozemků orné 
půdy) 

Ad a) Řada obcí v řešeném území nemá dosud zabezpečené neškodné odvedení 
splaškových vod do kanalizačních čistíren. Stav odvádění splaškových vod a jejich čištění 
uvádí následující přehled. 

http://www.mze.cz/attachments/61_03.pdf
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Tabulka ŽP 4 - Přehled stavu kanalizace a ČOV v jednotlivých obcích 

obec kanalizace ČOV 

Bratčice - dešťová 

- oddílná – zpracován projekt, 
zažádáno o stavební povolení, 
řeší se financování v rámci 
Dobrovolného svazku obcí 
Šatavsko 

připravuje se výstavba v k.ú 
Ledce v rámci Dobrovolného 
svazku obcí Šatavsko 

Holasice - oddílná i smíšená, navrhuje se 
dobudování  

navržena nová čistírna, stávající 
již nevyhovuje  

Hrušovany u Brna  - jednotná – napojeno 90 % 
domácností 

ano 

Ledce  - dešťová 

- oddílná – zpracován projekt, 
zažádáno o stavební povolení, 
řeší se financování v rámci 
Dobrovolného svazku obcí 
Šatavsko 

připravuje se výstavba v k.ú 
Ledce v rámci Dobrovolného 
svazku obcí Šatavsko 

Medlov - připravuje se výstavba  připravuje se výstavba  

Nosislav - dešťová – v havarijním stavu 

- jednotná – získáno stavební 
povolení, řeší se financování 

předpokládá se její vybudování 
v rámci výstavby jednotné 
kanalizační sítě 

Opatovice - dešťová 

- splašková – napojeno 94 % 
domů 

ano 

Popovice - oddílná  ano 

Přísnotice - jednotná – napojeno 85 % 
domů 

společná pro obce Přísnotice, 
Unkovice a Žabčice v k.ú. 
Žabčice 

Rajhrad - jednotná – napojeno 75 % 
domů 

ano 

Sobotovice - dešťová 

- oddílná – zpracován projekt, 
zažádáno o stavební povolení, 
řeší se financování v rámci 
Dobrovolného svazku obcí 
Šatavsko 

připravuje se výstavba v k.ú 
Ledce v rámci Dobrovolného 
svazku obcí Šatavsko 

Syrovice - dešťová 

- oddílná – zpracován projekt, 
zažádáno o stavební povolení, 
řeší se financování v rámci 
Dobrovolného svazku obcí 
Šatavsko 

připravuje se výstavba v k.ú 
Ledce v rámci Dobrovolného 
svazku obcí Šatavsko  
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obec kanalizace ČOV 

Unkovice - splašková, napojeno prozatím 
76 % domů 

společná pro obce Přísnotice, 
Unkovice a Žabčice v k.ú. 
Žabčice 

Vojkovice - splašková, napojeno 80 % 
domů 

společná s městem Židlochovice 

Žabčice - dešťová – 5 % obce 

- oddílná – 97 % domů 

společná pro obce Přísnotice, 
Unkovice a Žabčice v k.ú. 
Žabčice 

Ad b) Čistírny kanalizačních vod jsou, přestože výrazně snižují zatížení povrchových vod, 
samy zdrojem znečištění vody. Významná je vodnatost toku a jeho kvalita – koeficient ředění 
splaškových vod. Bez komplexních opatření v krajině a na tocích bude kvalita vody 
v řešeném území vždy problémem. 

Tabulka ŽP 5 - Vypouštění čištěných odpadních vod v mikroregionu - ČOV 

ČOV v k.ú. odkanalizované území provozovatel 

Rajhrad  areál Sladovny Bernard Sladovna Bernard 

Rajhrad obec Rajhrad Vodárenská a.s. Brno-venkov 

Holasice obec Holasice Obec Holasice 

Hrušovany  areál firmy Porobeton cz Porobeton cz 

Hrušovany  obec Hrušovany Vodárenská a.s. Brno-venkov 

Medlov  areál firmy Agris s.r.o. Agris s.r.o.  

Opatovice  obec Opatovice u Brna Obec Opatovice 

Popovice  obec Popovice  Vodárenská a.s. Brno-venkov 

Židlochovice  obce Židlochovice a Vojkovice Vodárenská a.s. Brno-venkov 

Žabčice  obce Přísnotice, Unkovice a Žabčice Vodárenská a.s. Brno-venkov 

Ad c) V řešeném území se nachází dvě provozované skládky komunálního odpadu ve 
vytěžených pískovnách – v Bratčicích a Žabčicích. 

Kromě těchto sledovaných skládek se v území nachází řada pohřbených či nepovolených 
skládek, jejichž vliv na kvalitu podzemních vod může být významný. Soupis starých zátěží je 
uveden v samostatné tabulce ŽP 6. Bez pravidelného monitoringu vod, vytékajících z těchto 
skládek a případných následných opatřeních, jakými je těsnění skládek, systém odvodnění a 
podobně, hrozí neustálé nebezpečí kontaminace vod. 

Ad d) Samočisticí schopnosti všech toků v území jsou velmi nízké. V celém řešeném území 
je pouze 5 poměrně krátkých úseků neregulovaných toků: 

 Jihlava v Medlově 

 Mlýnský náhon – staré rameno Svratky se středověkým náhonem  

 Svratka v Nosislavi - 0,5 km  

 Šatava v Nosislavi - 1 km  

 Šatava v Přísnoticích - 0,8 km 

 Lejtna – kat. území Bratčice, - 0,5 km 
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Ve stadiu zpracované studie je návrh revitalizace celého toku Šatavy, který mimo jiné 
zahrnuje i přírodě blízkou úpravu jejího koryta. Povodí Moravy předpokládá zpřírodnění části 
koryta Svratky v Rajhradě a Nosislavi. Tyto úpravy by mohly mít pozitivní vliv na kvalitu vody 
v řešeném území. 

Ad e) Směrnice Rady Evropy 91/676/EHS0 (nitrátová směrnice) přijatá Evropskou unií 
v roce 1991 má za cíl snížit znečištění vod způsobené nebo vyvolané dusičnany ze 
zemědělských zdrojů a zajistit tak dostatek pitné vody. Pro uplatnění nitrátové směrnice 
v podmínkách ČR bylo požadavkem vymezit na základě monitoringu znečištěných nebo 
znečištěním ohrožených povrchových a podzemních vod zranitelné oblasti, což bylo 
provedeno nařízením vlády č. 103/2003 Sb. Pro hospodaření ve zranitelných oblastech je 
tímto nařízením také stanoven tzv. akční program, zahrnující povinná opatření pro 
používání a skladování hnojiv, střídání plodin, provádění protierozních opatření apod. 

Zranitelné oblasti jsou území, kde se vyskytují 

a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, 
v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty 
dosáhnout 

b) povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských 
zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. 

Do zranitelných oblastí byly v řešeném území zařazeny katastry Bratčic, Medlova a 
Opatovic. 

4.3.  KVALITA PODZEMNÍCH VOD V ÚZEMÍ  

Kvalita podzemních vod v území byla v dřívější době negativně ovlivňována  

 průsaky z nezabezpečených skládek komunálního a jiného odpadu, 

 průsaky z areálů zemědělské výroby a polních hnojišť,  

 průsaky z nezabezpečených výrobních areálů. 

V současné době jsou tyto staré ekologické zátěže většinou sanovány. 

Evidované odběry podzemních vod v řešeném území: 

 závlahy – ZEMOS Velké Němčice 

 průmyslové využití – betonárna Hrušovany 

 pitné účely – skupinový vodovod Vojkovice  

4.4. OHROŽENÍ PŮD VĚTRNOU A VODNÍ EROZÍ 

Plochy zemědělské půdy jsou v různé míře postiženy půdní erozí, a to jednak vodní, jednak 
větrnou. 

Míra aktuálního působení vodní eroze na zemědělské půdě závisí na řadě faktorů (zejm. na 
sklonu a délce neděleného svahu, charakteru půdy, způsobu obhospodařování, druhu 
pěstované plodiny a intenzitě a délce srážek) a nelze ji tudíž bez podrobných analýz detailně 
specifikovat.  

http://www.agronavigator.cz/nitrat/default.asp?ch=70&typ=5
http://www.agronavigator.cz/nitrat/default.asp?ch=116&typ=5
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Rozvoj větrné eroze je podmíněn zejména otevřeným terénem s malým podílem vzrostlé 
dřevinné vegetace, náchylností obnažené půdy k působení větrné eroze a příhodnými 
větrnými a vlhkostními poměry. Nejvíce ohroženy větrnou erozí jsou lehké výsušné půdy na 
písčitých i sprašových substrátech, návětrné svahy a obnažená temena hřbetů, ale i 
otevřené rovinaté terény bez trvalé vegetace. Větrná eroze se projevuje při jarních přísušcích 
a v době suchého pozdního léta, kdy je půda bez vegetace, zkypřená kultivací a patřičně 
vyschlá na povrchu.  

Eroze nepostihuje pouze samotnou půdu její degradací, ale i  zemědělskou výrobu snížením 
výnosů a poškozením plodin. Transportovaný materiál je následně ukládán v silničních 
příkopech, korytech vodních toků a ve vodních nádržích, podílí se na zhoršování kvality 
povrchových vod, větrná eroze se podílí na znečištění ovzduší. 

Protierozní ochranu půd lze řešit opatřeními agrotechnickými a technickými. Většina těchto 
opatření je vázána na organizaci využití území, kterou je nutno řešit s ohledem na vlastnické 
vztahy v území v souběhu s pozemkovými úpravami.  

Pro potřeby analýzy řešeného území byly využity podklady Jihomoravského kraje převzaté 
od VUMOP – katastry se zvýšenou potenciální vodní erozí zemědělské půdy a katastry se 
zvýšenou potenciální větrnou erozí půdy. Jedná se o matematický model, který nevyjadřuje 
míru aktuální vodní a větrné eroze.  

K vymezení ohroženosti zemědělských půd vodní erozí byla použita modifikovaná 
univerzální rovnice pro výpočet průměrné dlouhodobé ztráty půdy vodní erozí dle 
Wischmeiera, Smithe (1978). Za stupeň potenciální ohroženosti zemědělské půdy vodní 

erozí považujeme roční odnos v rozsahu  1,5 t . ha-1 . rok-1 do  7,5 t . ha-1 . rok-1 

Tabulka ŽP 7 – Kategorie ohrožení zemědělských půd vodní erozí  

kategorie koeficient ohrožení stupeň ohrožení půd 

1 < 0,15 bez ohrožení 

2 0,16 - 0,30 půdy náchylné 

3 0,31 - 0,45 půdy mírně ohrožené 

4 0,46 - 0,60 půdy ohrožené 

5 0,61 - 0,75 půdy silně ohrožené 

6 > 0,75 půdy nejohroženější 

Pro určení stupně potenciální ohroženosti půd větrnou erozí bylo využito informací a údajů 
z jednotné celostátní půdoznalecké databáze o BPEJ, především klimatické regionalizace a 
charakteristiky hlavních půdních jednotek, tedy faktorů, které přímo ovlivňují větrnou erozi. 

Klimatické regiony (0 – 4) a vybrané hlavní půdní jednotky určené zejména genetickým 
půdním typem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu 
byly odstupňovány podle náchylnosti k větrné erozi. 

Potenciální ohrožení zemědělských půd větrnou erozí bylo pak vyjádřeno váženým 
průměrem součinů jednotlivých faktorů a plošného zastoupení jednotlivých kódů BPEJ pro 
každý katastr v šesti kategoriích ohroženosti. 
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Tabulka ŽP 8 – Kategorie ohrožení zemědělských půd větrnou erozí 

kategorie koeficient ohrožení stupeň ohrožení půd 

1  4 bez ohrožení 

2 4,1 – 7  náchylné 

3 7,1 – 11 mírně ohrožené 

4 11,1 – 17 ohrožené 

5 17,1 – 23 silně ohrožené 

6  23,1 nejohroženější 

Opatření proti erozi jsou důležitým úkolem na úseku zemědělství, vodního hospodářství a 
ochrany ovzduší. Vyhodnocení potenciální eroze území je podkladem opatření pro 
revitalizaci říční sítě, zlepšení kvality povrchových vod, ochranu vodárenských a rekreačních 
nádrží. 

Metodika vyhodnocení potenciální větrné eroze nezohledňuje reliéf území a lesnatost, tudíž 
tu dochází ke zkreslování údajů. Obce notoricky známé rozvojem větrné eroze v Dyjsko-
svrateckém úvalu (Opatovice) nejsou dle této metodiky jako silně ohrožené vyhodnoceny.  

Tabulka ŽP 9 – Vyhodnocení potenciální větrné a vodní eroze v jednotlivých 
katastrech řešeného území dle metodiky VÚMOP 

katastrální území 
stupeň ohrožení 

vodní erozí větrnou erozí 

Bratčice 4 4 

Holasice 2 4 

Hrušovany u Brna 2 4 

Ledce  4 4 

Medlov 2 5 

Nosislav 5 3 

Opatovice 1 4 

Popovice  2 3 

Přísnotice 1 5 

Rajhrad 2 4 

Sobolovice 3 4 

Syrovice 2 4 

Unkovice 1 6 

Vojkovice 2 4 

Žabčice 1 6 

Za nejvíce ohrožené aktuální větrnou erozí byly vyhodnoceny katastry obcí Opatovice a 
Vojkovice, východní část katastru Medlova, severní část katastru Sobotovice, západní část 
katastru Žabčic, Unkovic, katastr Syrovic.  

Za nejvíce ohrožené aktuální vodní erozí lze považovat pozemky v katastru Nosislavi na 
Výhonu, všechny pozemky orné půdy na okrajích Svratecké nivy, v údolí Šatavy, Syrůvky a 
Lejtny, pozemky západně od Hrušovan, Vojkovic, pozemky v Holasicích v trati Holasko, 
pozemky v západní části katastru Rajhradu, pozemky téměř v celém katastru Syrovic, 
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Bratčic, pozemky v západní části katastru Sobotovic a severně od lokality Hájky, pozemky 
východně od Medlova V příčkách.  

Zásadním způsobem řešení protierozní ochrany půdy jsou komplexní pozemkové úpravy, 
které způsobem dělení pozemků, budováním sítě polních cest s příkopy, budováním 
zatravněných průlehů, vsakovacích pásů, protierozních mezí, větrolamů, zatravněním, 
zalesněním případně i jinými opatřeními musí protierozní ochranu vyřešit tak, jak jim to 
ukládá zákon č. 139/2002 Sb.  

Komplexní pozemkové úpravy v území jsou zpracovány a zapsány v k.ú. Sobotovice (2000) 
rozpracovány v katastru Syrovice a zahájeny v katastru Bratčice.  

4.5.  ZDROJE HLUKU, PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ 

Hluk je definován v nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, jako: „každý zvuk, který může být škodlivý pro zdraví nebo může být 
jinak nebezpečný“. Za hluk je tedy považován každý zvuk, který má škodlivé účinky, nebo 
rušivý či obtěžující charakter, a to bez ohledu na jeho intenzitu. 

K popisu hlukové zátěže území se využívá modelových zobrazení – hlukových map, které 
jsou syntetickým výstupem komplexního posouzení území a hlukových zdrojů na základě 
jejich monitoringu. V rámci této studie je významné upozornit na nejdůležitější zdroje hluku, 
popsat jejich obecné působení a ukázat možnosti eliminace či zmírnění jejich negativního 
působení na životní prostředí. 

Nejvýznamnějšími hlukovými zdroji řešeného území jsou provozně zatížené komunikace. 
Tyto hlukové zdroje mají liniový charakter a emitují hlukovou zátěž, kterou je možné 
charakterizovat jako ustálenou až proměnlivou v závislosti na jejich dopravním zatížení. Tyto 
zdroje je možné dále typizovat na: 

a) dálnice a rychlostní komunikace - D 2 (E 65), R 52 (E 461) 

b) silnice II. třídy: 416, 425  

c) silnice III. třídy: 42510 – „písková cesta“ s intenzivní nákladní dopravou 

d) železniční trať (číslo železničního oddílu 250) 

e) výhledové vedení vysokorychlostní železniční tratě 

Mimo významné liniové zdroje hluku je v řešeném území řada bodových zdrojů hluku. Tyto 
zdroje jsou vázány na místa těžby surovin, popřípadě na aktivní skládky ukládání odpadů. 
Tyto hlukové zdroje navíc ovlivňují dopravní a hlukové zatížení okolí, vázané na přijíždějící 
dopravní prostředky: 

a) skládky komunálního odpadu: Bratčice a Žabčice 

b) těžba: ve všech stávajících těžebních areálech – viz kapitola 9. Analýza stavu a 
perspektiv těžby nerostných surovin v území 

c) průmysl: XELLA Porobeton CZ s.r.o. a RomiKa Industries a.s. v Hrušovanech, Bode – 
panzer s.r.o. v Rajhradě, Penam spol.s r.o ve Vojkovicích, Sladovna Bernard v Rajhradě 
a další  

Silnice dálničního typu jsou v území reprezentovány dvěma trasami – R52 procházející 
celým řešeným územím od severu k jihu a okrajově zastoupenou D2.  

Obě představují dálkové radiální koridory města Brna, a to ve směru na Vídeň (E 461) a na 
Bratislavu (E 65). Vlivem vysoké frekvence průjezdů osobní i nákladní dopravy jsou zdrojem 
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ustáleného hlukového zatížení. Relativně nejvýznamnější zátěž vytváří v polohách, kde se 
tyto komunikace přibližují k zastavěnému území a v místech, ve kterých se dostávají do 
otevřených poloh.  

Komunikace je možné charakterizovat na rozhraní hlukových zdrojů s ustálenou a 
proměnlivou hlukovou zátěží. Hluková zátěž těchto komunikací je nejvýznamnější v místech, 
kde prochází zastavěným obytným územím.  

Největší hlukové zatížení do zastavěného území přináší silnice II/425, která prochází 
zastavěným územím obcí Rajhrad, Holasice, Vojkovice a Nosislav. Další výrazné zatížení 
hlukem s sebou přináší doprava materiálu na skládky odpadu (Žabčice – severní část obce, 
Bratčice), doprava vytěženého materiálu z pískoven, která probíhá nejen po silnici č. 
III/42510, ale též přes obec Hrušovany, které jsou zatíženy i transportem materiálu do 
průmyslové zóny (XELLA Porobeton CZ s.r.o.). Železniční trať protíná řešené území od 
severu k jihu. Reprezentuje trasu pravidelných nákladních vlaků s hlukovými vlastnostmi 
odpovídajícími charakteristikám silnic I. třídy. Železniční trať prochází zastavěným územím 
Rajhradu, Holasic, Hrušovan, dotýká se zastavěného území Žabčic. 

Většinu zastoupených bodových zdrojů hluku je možné charakterizovat jako zdroje 
ustáleného hlukového zatížení. Díky jejich vzdálené poloze od zastavěných území však není 
přímá produkce hluku tolik významná, jako produkce hluku emitovaná dopravními prostředky 
projíždějícími územím.  

Výhledové vedení vysokorychlostní železniční tratě (VRT) protíná v návrhu řešené území ve 
směru sever – jih. Vzhledem k plánovanému zatížení tratě je možné předpokládat, že bude 
představovat významný zdroj hluku s proměnlivou zátěží. V rámci tvorby projektu VRT je 
účelné požadovat realizaci dostatečných protihlukových opatření a předejít tak další hlukové 
zátěži území. 

4.6.  SKLÁDKY A STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE  

V řešeném území byla v minulosti řada povolených i nepovolených skládek komunálního i 
inertního odpadu. Do současné doby byla řada skládek uzavřena a rekultivována, některé 
skládky byly i zabezpečeny proti dalším negativním vlivům. Přesto se v současnosti v území 
nadále skládkuje. Skládkování se realizuje v návaznosti na vytěžené prostory na syrovicko-
iváňské terase, vytěžené prostory se zaváží. 

Komunální odpad  

Skládka ASA spol. s r.o. se sídlem v Žabčicích  

Skládka se nachází v katastru Žabčice ve vytěženém prostoru severně od silnice Pohořelice 
– Žabčice.  

Podloží tělesa skládky je těsněno izolační fólií krytou ochrannou geotextilií 

Skládkový plyn je čerpán prostřednictvím čerpací stanice plynu ze sběrného systému a po 
dosažení potřebné koncentrace spálen na mobilní vysokoteplotní pochodni nebo předán 
k energetickému využití. 

Na skládce probíhá recirkulace průsakové vody do prostoru uzavřené části skládky pro 
podporu metanogenních procesů. 
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Skládka EKO - HUKR a.s. se sídlem Brno, Plotní 29  

Skládka se nachází v katastru Bratčice v bývalém kamenolomu cca 1,5 km severně od obce 
Bratčice. Tento prostor byl v minulosti využíván jako nezajištěná skládka komunálního 
odpadu, kterou provozovaly TS města Ivančice. Mocnost uloženého odpadu je 16-20 m.  

Je realizováno postupné uzavírání povrchu staré skládky těsnicími vrstvami nové skládky 
TKO. Pro omezení emisí do vody a geologického prostředí je realizováno těsnění skládky 
v souladu s požadavky ČSN.  

Vzhledem k rozsahu skládky není reálné kontinuální čerpání skládkového plynu, proto jsou 
pouze založeny jímací studny plynu. Tak je umožněno v průběhu ukládání odpadů i po 
uzavření jednotlivých sekcí skládky monitorovat vývoj skládkového plynu a na základě 
vyhodnocení monitoringu pak rozhodovat o způsobu nakládání se skládkovým plynem. 

Průsaková voda je recyklována a využita ke snížení prašnosti a zlepšení hutnicího účinku 
na skládce. Úroveň hladiny v jímce kontaminovaných vod je pravidelně sledována a je 
zajišťována dostatečná retenční kapacita pro případ přívalových srážek, dlouhotrvajících 
dešťů či prudkého tání sněhu. Přebytky průsakových vod jsou odváženy na externí ČOV. 

Vody ze staré zátěže jsou černány několika vrty. Monitoring podzemní vody je realizovaný 
pomocí odběru vzorků z dalších vrtů. Monitoring povrchové vody je realizovaný pomocí 
odběrného místa v povrchovém toku Lejtna.  

Inertní odpad a výkopová zemina 

Inertním odpadem a výkopovou zeminou je zavážena velká část vytěžených prostorů 
pískoven, zejména tam, kde jde o vytvoření přiměřeného sklonu svahů při rekultivaci. 

Pro informaci o starých zátěžích uvádíme jejich přehled vypracovaný v létech 2000 – 2003 
pro potřeby Koncepce nakládání s odpady Jihomoravského kraje – analytická část - 
databáze SEZ (Systém evidence zátěží). – viz tabulka ŽP 6. 

Pouze výjimečně se v řešeném území nacházejí drobné černé skládky, které jsou 
lokalizované při okrajích lesů, případně podél polních cest nebo menších vodotečí. 
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5.  VLIV ZPŮSOBU VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY NA MEZOKLIMATICKÉ 
ODCHYLKY A JEJICH MOŽNÉ OVLIVNĚNÍ 

5.1.  ZÁKLADNÍ KLIMATICKÉ CHARAKTERISTIKY ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Řešené území je na úrovni typizace makroklimatu situováno v teplé klimatické oblasti T4 
charakterizované velmi dlouhým, velmi teplým a velmi suchým létem. Přechodné období je 
velmi krátké s teplým jarem a podzimem. Zima je zde krátká, mírně teplá a suchá až velmi 
suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky (Quitt, 1996). 

Mezoklimatické charakteristiky jsou významně ovlivněny reliéfem a intenzitou větru. Dále 
jsou ovlivněny způsobem využití pozemku (pole, les, zástavba…). Ve vztahu k reliéfu 
můžeme v území vymezit tři velké homogenní celky. První celek je tvořen údolní nivou 
Svratky a Jihlavy, druhý reprezentuje povrch náplavu mezi těmito nivami a třetím je členité 
údolí Šatavy. 

Díky málo členitému reliéfu území nevznikají na homogenních plochách území velké teplotně 
kontrastní plochy, mezi kterými by za vhodného radiačního typu počasí (jasné a bezvětrné 
počasí) mohlo docházet k výrazným mikrocirkulačním procesům. Mezoklimatické 
charakteristiky jsou však ovlivněny v místech přechodných partiích mezi zastoupenými 
makroklimatickými celky. Tato skutečnost je dána především členitějším a různorodějším 
povrchem na svazích údolních niv. Ve vazbě na členitější reliéf jsou tyto partie území 
zdrojem významných topoklimatických procesů, jako je vytváření místních teplotních inverzí 
a vznik katabatických (sestupné proudění) a anabatických procesů (vzestupné proudění) 
různé intenzity. 

5.2.  VLIV ZPŮSOBŮ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY NA MEZOKLIMATICKÉ ODCHYLKY 

Využívání krajiny spolu s členitostí reliéfu způsobuje mezoklimatické odchylky v rámci 
popsaných homogenních mezoklimatických celků. Tyto odchylky jsou dány především 
ovlivněním energetické bilance povrchů různě využívaných pozemků. Konkrétní vliv typů 
zastoupených pozemků na mezoklimatické charakteristiky je vztažen k taktéž typizovaným 
povětrnostním situacím: 

1) Radiačního typu počasí (slunečno) ve dne 

2) Radiačního typu počasí (jasno) v noci 

3) Advektivní typu počasí (větrné) 

Ad 1) Radiační typ počasí (slunečno) ve dne 

Ve dnech s radiačním typem počasí, tj. při slunečném počasí, dochází k pozitivní energetické 
bilanci povrchů (přijímají sluneční energii a zahřívají se). V krajině se však nacházejí plochy, 
které jsou různým způsobem osluněny a různým způsobem s přijatou energií hospodaří. 
Různé oslunění povrchu vytváří teplotně kontrastní plochy, mezi kterými dochází za jasného 
a klidného počasí k vytváření mikrocirkulace. Tato mikrocirkulace může za vhodných 
podmínek ovlivňovat vlhkost a teplotu vzduchu, a to zejména v ranních a dopoledních 
hodinách. Tyto cirkulace mají, zvláště v chladné části roku, příznivý vliv na rozrušování 
teplotních inverzí. 
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Z terénního průzkumu řešeného území vyplývá, že k výraznějším mikroadvektivním 
přesunům chladnějšího a vlhčího vzduchu dochází napříč údolím Šatavy mezi 
Bratčicemi a Sobotovicemi a také mezi Ledci a Hrušovany u Brna. 

Plošně významnější vodní plochy a liniové porosty dřevin snižují teplotní maxima v létě a 
na jaře (do 2°C). Bezvýznamně však ovlivňují teplotní rozvrstvení oproti běžnému aktivnímu 
povrchu (např. polí a luk). U těchto typů povrchů však již může být patrná podpora 
mikroadvektivní cirkulace mezi blízkými teplotně kontrastními povrchy. 

Rozsáhlejší porosty dřevin výrazně snižují teplotní maxima nad svým povrchem v teplé 
části roku (přes 2°C) a znatelně také ovlivňují teplotní rozvrstvení oproti běžnému aktivnímu 
povrchu. Výrazněji je patrná podpora mikroadvektivní cirkulace ve směru k teplejším 
povrchům zvláště za příznivého sklonu svahů přiléhajících k lesu. 

Na zemědělských půdách, zvláště v místech s výrazným úbytkem humusu, se zvyšuje 
rychlost jejich prohřívání a s ním souvisejícího vysychání v letním období. Tyto partie pak 
podporují rozvoj mikrocirkulace z blízkých chladnějších částí území. 

Urbanizované nebo technogenní plochy se sporou zelení mají zvýšené průměrné teploty 
až o 0,5°C a teplotní maxima až o 1,5°C. Zkrácená je u nich také doba trvání sněhové 
pokrývky. Za příznivých okolností podporují rozvoj mikrocirkulace mezi okolními chladnějšími 
povrchy. 

Pro zastoupené těžební plochy je charakteristické, že také zde, zejména v chladném 
půlroce a v dopoledních hodinách, probíhá významná mikrocirkulace. V této době dochází 
ke klesání studeného vzduchu z chladných k severu obrácených stěn lomu k jeho dobře 
osluněnému a tedy i teplejšímu dnu. Tato mikrocirkulace může za příznivé situace (bezvětří, 
jasno) zasahovat až do vzdálenosti 50 – 70 m od svahu, kde se její působení postupně 
vytrácí. Předpoklady pro vytváření velmi slabé mikrocirkulace má také k severu obrácená 
stěna hrušovanské pískovny, dosah působnosti této mikrocirkulace je velmi malý – 
maximálně do 40 m. V teplém půlroce dochází v prostoru pískoven k termicky podmíněnému 
vzestupné proudění, které vzniká ve dne vlivem různého oslunění svahů. Vzhledem 
k rozsáhlé ploše pískoven v porovnání k malé mocnosti vytěženého prostoru však toto 
anabatické proudění vymizí zhruba na hraně těžené plochy, a proto nemá vliv na teplotu ani 
vlhkost vzduchu v blízkém okolí pískoven. 

Ad 2) Radiační typ počasí (jasno) v noci 

Večer za jasného a klidného počasí postupně mizí teplotní rozdíly způsobené různým 
osluněním svahů a různou energetickou bilanci jednotlivých aktivních povrchů. Efektivním 
vyzařováním se vzduch v blízkosti aktivního povrchu ochlazuje, což postupně vede ke 
„stékání“ tohoto chladnějšího vzduchu po svazích do níže položených míst. Tyto procesy 
vedou za jasného a klidného počasí k tvorbě místních teplotních inverzí. Vrstva s teplotní 
inverzí je charakteristická tím, že teplota vzduchu v ní s výškou vzrůstá. To znamená, že se 
na daném území vytvoří velmi stabilní teplotní zvrstvení. Takový stav přízemní části mezní 
vrstvy atmosféry znemožňuje promíchávání vzduchu ve vertikálním i horizontálním směru. 
Díky inverznímu zvrstvení dochází v přízemní vrstvě atmosféry k četnějšímu výskytu mlh a 
v blízkosti zdrojů znečištění ovzduší emisemi k zvýšení jejich koncentrací (okolí 
frekventovaných komunikací, zástavba s vysokou koncentrací topenišť na tuhá paliva atd.). 

Ve vztahu k různým typům využití pozemků je možné konstatovat, že v tomto typu počasí 
mezoklimatické děje téměř neovlivňují. Je však třeba zmínit vliv různých překážek, které 
brání stékání chladného vzduchu do nižších poloh a uměle vytvořené terénní deprese (např. 
zastoupené těžební plochy), které tvoří sběrné oblasti chladného vzduchu. V tomto typu 
počasí se významně uplatňuje vliv reliéfu, zvláště výraznějších nerovností a terénních 
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depresí. Vlivem stékajícího chladného vzduchu se v níže položených partiích tvoří různě 
intenzivní teplotní inverze. 

Slabé velkoplošné teplotní inverze se v Dyjsko–svrateckém úvalu vyskytují hlavně 
v chladném půlroce. Pro řešené území je typicky inverzním údolím údolí Šatavy. Inverze, 
které se zde vyskytují, jsou od vertikálně málo mocných (s malým asi 1 stupňovými 
teplotními rozdíly proti okolí) až po vertikálně značně mocné inverze s teplotními rozdíly až 
3°C. Tyto silnější teplotní inverze se vyskytují hlavně mezi Bratčicemi a Sobotovicemi, 
prakticky až po rybník Šimlochy, hlavně levá strana tohoto inverzního údolí je obklopena 
rozsáhlými sběrnými oblastmi chladného vzduchu, pro které jsou typické výrazné katabatické 
procesy. 

Také na dnech pískoven zaznamenáváme výskyt teplotních inverzí. Tam, kde je výškový 
rozdíl mezi dnem pískovny a okrajem terasy okolo 20 m, vznikají v chladné části roku 
výrazné a mocné inverze, které často přetrvávají až do pozdějších dopoledních hodin. 
V teplém ročním období, kdy je doba negativní energetické bilance (noci) výrazně kratší, se 
na dně pískoven výraznější a déletrvající stabilní teplotní stratifikace (místní teplotní inverze) 
nevyskytuje. 

Ad 3) Advektivní typu počasí (větrné) 

V řešeném území naprosto převládají větry vanoucí ze severoseverozápadu. Druhým 
převládajícím směrem větru je vítr jihovýchodního směru. V rámci advektivního typu počasí 
dochází ve vztahu k reliéfu k vytváření závětrných a návětrných ploch. Závětrné polohy jsou 
charakteristicky nevýrazně provětrávané. Tato skutečnost významně snižuje rozptyl 
možných atmosférických příměsí. Častým bezvětřím je v řešeném území postihována hlavně 
zastavěná východní část Syrovic, některé svahové úpady ústící do nivy Jihlavy a zejména 
svahy bratčické, méně již hrušovanské pískovny. Návětrné polohy jsou sice dobře 
provětrávané, ale v jejich nejexponovanějších partiích dochází k zvyšování větrné eroze. 
Různé druhy pozemků také odlišně ovlivňují dynamiku vrstvy proudícího vzduchu. Zvláště 
silně urbanizované a technogenní plochy (např. těžební plochy) zvyšují dynamickou, ale i 
termickou složku turbulentního vzdušného proudění (více méně chaotické vzdušné 
proudění). 

5.3.  OČEKÁVANÉ ZMĚNY KLIMATU A JEJICH VLIV NA KRAJINU 

Z dosavadních studií možné změny klimatu, kde bylo použito několik scénářů této změny, lze 
vyvodit následující poznatky o předpokládaném podnebí a agroklimatologických 
hodnoceních pro území jižní Moravy a středních Čech (Výzkum dopadů klimatické změny 
vyvolané zesílením skleníkového efektu na Českou republiku, Dílčí úkol 01 projektu 
VaV/740/1/00, Národní klimatický program, Praha 2000):  

 očekává se zvýšení teplot vzduchu a nárůst sum aktivních a efektivních teplot, počtu 
letních a tropických dnů. Poklesne počet dnů mrazových a dnů ledových, 

 existuje vážné nebezpečí teplotního stresu častějším výskytem extrémně vysokých 
teplot, 

 existuje zvýšení pravděpodobnosti výskytu denních úhrnů srážek nad 10 mm, tedy nárůst 
erozně nebezpečných dešťů, zejména v květnu, červnu a v září, 

 v důsledku vyšší teploty a evapotranspirace se zhorší vláhové zabezpečení rostlin, 
zvláště v letním období, a celkově se prohloubí vláhový deficit, 
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 možná klimatická změna se promítne i do půdních poměrů, více půd na píscích, dále pak 
u těch půd, které jsou narušeny předcházejícím způsobem hospodaření. Hlavně jde o 
poškození fyzikálního stavu podorničí, snížení retenční schopnosti půd a jejich 
mikrobiální aktivity. 

Marginální poměry pro zemědělskou výrobu se předpokládají v oblasti Syrovicko-iváňské 
terasy a Syrovické pahorkatiny. I když se srážkový deficit očekává v celém řešeném území 
(území patří k nejteplejším a nejsušším v rámci celé republiky), tyto podmínky nejhůře 
snášejí lehké, písčité půdy, kde půdní vlhkost klesá pod hodnotu půdního hydrolimitu bodu 
vadnutí, částečně i půdy na sprašových překryvech. V široké nivě Svratky a Šatavy se 
nacházejí podmáčené až vlhké půdy pod trvalým nebo alespoň pravidelně se opakujícím 
vlivem podzemní vody - nivní a lužní půdy, které při správném obhospodařování budou i 
nadále patřit k velmi úrodným půdám. 

Výsledkem předcházejících úvah je snaha optimalizovat budoucí využívání krajiny celého 
řešeného území, které bude mimo jiné celkovou předpokládanou aridizací klimatu zasaženo. 

Za základní opatření v území se považuje výrazné zvýšení celkového podílu trvalých 
vegetačních formací, a to jako v oblasti nivy, tak v oblasti pahorkatin a teras.  

V oblasti těžby štěrkopísků dochází v souvislostí s těžbou k přiblížení povrchu vytěžených 
ploch k hladině spodních vod a vytvoření antropogenních půd ve dnech vytěžených prostor a 
na upravených svazích. Pro antropogenní půdy platí, že svým vývojem budou směřovat 
k vytváření takového půdního typu, který by na daném půdotvorném substrátu a v daných 
klimatických podmínkách vznikl přirozeným vývojem. Zatímco na svazích vzniknou 
jednoznačně extremně vysýchavé arenické černozemě (drnové půdy), obdobnou situaci lze 
očekávat i na rovinatých pozemcích ve dnech vytěžených prostorů. Zkušenosti místních 
zemědělců s rekultivacemi vytěžených pískoven ukazují na výrazný, i když postupný pokles 
půdní úrodnosti po prvních pěti létech obhospodařování. Přestože na těchto půdách bude 
možno zemědělsky hospodařit, i když tu platí rizika výše uvedená, je lépe plochy využít pro 
rekonstrukci přírodní krajiny – která tu patrně nebyla již od středověku, vytvořit podmínky pro 
obnovu půdního profilu biologickou cestou, chránit území před větrnou erozí, zlepšit 
mikroklima, podpořit biologický život v území (ekologickou stabilitu).  

V nových podmínkách území, ekonomických i společenských, stojí za úvahu vybudování 
nových ekosystémů, které by zmírnily nepříznivé vlivy vývoje klimatu. Jedná se 
o vybudování: 

 vodních ploch při těžbě pod úroveň hladiny podzemních vod, 

 lesních ploch při těžbě ukončené nad hladinou podzemních vod, rekultivaci vytěžených 
prostor a vytvoření antropogenních půd, 

 vytvoření strukturované zeleně při těžbě ukončené nad hladinou podzemních vod,  

 kombinaci lesních a vodních ploch, 

 kombinaci lesních, zemědělských a vodních ploch. 

Výhody a nevýhody jednotlivých způsobů rekultivace krajiny:  

 Vodní plocha – výpar nad hladinou vyšší než z půdy, zvýšená tvorba místních mlh, 
možnosti rekreace u vody, výskyt vodního ptactva  

 Lesní plocha – možnost rekreace v lese, zvýšený výpar transpirací - vyšší než v případě 
vodní hladiny, lépe krytá půda (menší přehřívání půd), příznivější mikroklima, produkce 
dřeva listnatých dřevin, rozvoj fauny vázané na listnatý les 
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 Strukturovaná (rozvolněná zeleň) – nejvyšší transpirace a fotosyntéza, vyšší biodiverzita, 
vyšší estetika krajiny, více možností rekreace, příznivější mikroklima  

 Kombinace lesní a vodní plochy - pestřejší biotop, vyšší biodiverzita, vyšší estetika 
krajiny, více možností rekreace, příznivější mikroklima. Optimální je poměr vodní hladiny 
a lesa 1 : 6 

 Kombinace lesní, zemědělské a vodní plochy - pestřejší biotop, vyšší biodiverzita, vyšší 
estetika krajiny, příznivější mikroklima, vyšší hospodářský efekt. 
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6.  ANALÝZA VÝVOJE KRAJINY V HISTORICKÉM OBDOBÍ 

Současnou krajinu označujeme jako krajinu kulturní. Slovo kulturní chápeme jako označení, 
které ji odlišuje od krajiny přírodní. Vyjadřuje skutečnost, že se na vývoji kulturní krajiny a její 
současné podobě významně podílel člověk, který se v průběhu historického vývoje své 
kultury stal jedním z významných krajinotvorných činitelů. Spolu s vývojem lidské kultury se 
měnil i způsob, jakým byla využívána krajina. Způsob využívání krajiny se dále různým 
způsobem odrážel v její konkrétní historické podobě. 

Ve vývoji kulturní krajiny můžeme charakterizovat několik základních typů, tedy podob 
krajiny, které v řešeném území existovaly a staly se základem krajiny dnešní. Časové rámce 
jednotlivých krajinných typů jsou dány významnými změnami ve společnosti, které se 
odrazily i na způsobu, jakým byla okolní krajina utvářena a využívána. Zároveň každý z 
historických typů krajiny reprezentoval „jakýsi“ substrát pro historicky následující krajinný typ, 
který byl dále měněn v kontextu přístupu ke krajině odpovídající ekonomicko politické situaci 
v dané době. 

Historické typy krajin: 

 přírodní krajina 

 krajina prvních zemědělců 

 krajina středověká 

 krajina industriální společnosti 

 krajina druhé poloviny dvacátého století po současnost 

 vliv kolektivizace zemědělství na krajinu 

 krajina budoucí 

6.1.  PŘÍRODNÍ KRAJINA 

Nejstarším historickým krajinným typem je krajina přírodní. Její časové vymezení je dáno 
samotným vznikem lidské kultury. Pro potřeby této typizace popíšeme podobu krajiny, jak 
vypadala před příchodem prvních zemědělců. Vliv člověka na krajinu byl v tomto historickém 
krajinném typu zanedbatelný. Člověk byl v této době nedílnou součástí krajiny a postupně se 
dostával na vrchol potravních řetězců. Lovil zvěř, často i organizovaným způsobem, a jako 
doplněk potravy využíval plodů lesa.  

Protékající vodní toky Svratky, Jihlavy a jejich přítoků měly přirozený charakter. Koryta toků 
se proplétala v bohatých meandrech a v prostoru niv se nacházelo množství mrtvých říčních 
ramen, která tvořila postupně zanášené tůně bohaté životem. V nivách zmíněných toků rostly 
lužní lesy. Tento bohatý ekosystém vytvářel pralesovité porosty, jejichž základ tvořily duby a 
jasany, často značných rozměrů. Hustý keřový a bylinný podrost byl místy jen těžko 
prostupný. Bujná rostlinná složka luhu na sebe vázala bohatá živočišná společenstva 
obojživelníků, ryb, vodního ptactva a teplokrevných savců.  

Poněkud odlišná byla podoba přírodní krajiny velkého písčitého náplavu, vyvýšeného mezi 
svrateckou a jihlavskou nivou. Původní step, ze které snad v krajině zůstávaly poslední 
drobné fragmenty, byla vlivem příznivějšího klimatu postupně zarůstána dubohabrovými háji 
a společenstvy suchých doubrav. Hájová společenstva byla typickou vegetační formací pro 
celou východní část náplavu nad luhem svratecké nivy. V západní části náplavu se 
nacházela suchá společenstva doubrav. 
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Krajina tohoto období byla poměrně homogenní. Souvislé lesní porosty byly ve výsušných 
polohách řídké a málo vzrůstné, snad s ojedinělými zbytky dřívějších stepí. Chudá lesní 
společenstva náplavu tvořila kontrast k bohatým a vzrůstným lužním lesům v nivách 
zastoupených toků. Výrazný kontrast představoval také vrch Výhon, na jehož svazích se 
nacházely fragmenty skalních stepí tvořící mozaiku s šípákovými doubravami. 

6.2.  KRAJINA PRVNÍCH ZEMĚDĚLCŮ 

Přechod k zemědělskému způsobu života byl první významnou změnou v lidské společnosti, 
která se zároveň výrazně odrazila na charakteru krajiny. Příchod prvních zemědělců je 
možné poměrně spolehlivě datovat do 2. pol. 5. tisíciletí př. n.l. První zemědělci přišli do 
krajiny přírodní, kterou začali postupně zkulturňovat a pozvolna měnit i její přírodní prostředí. 
Z počátku se zemědělská půda získávala primitivním zkulturňováním lesa - žďářením. Takto 
vzniklé plochy se však po několika málo letech vyčerpaly, a tak docházelo k postupnému 
posouvání sídlišť po volné krajině. Opuštěná pole se poté pozvolna vracela do své původní 
podoby a opět do jejich poloh pronikaly původní doubravy. V průběhu historických období se 
zdokonalovaly způsoby obhospodařování. Postupně tak docházelo ke stabilizaci sídelních 
útvarů při okrajích niv a zemědělských ploch situovaných v přiléhajících rovinatých reliéfech. 
V údolních nivách se stále udržovala společenstva lužních lesů, která byly důležitým zdrojem 
dřevní suroviny. Stále také představovaly významný zdroj potravy, především zvěřiny a ryb. 

Zemědělská kultivace území obohatila krajinnou strukturu o zcela nové prvky. Především 
rozčlenila souvislé lesní porosty doubrav a vnesla do krajiny zcela nové prvky polních kultur. 
V krajině také vytvořila řadu nových společenstev se zastoupením do té doby v krajině 
ojedinělých rostlinných a živočišných druhů. Struktura osídlení byla již z části situována na 
území historických center dnešních vesnic.  

Řešené území patří díky své poloze mezi tzv. staré sídelní oblasti, ve kterých došlo ke 
kultivaci krajiny v nejstarších obdobích. Krajina řešeného území, v okolí výrazného kopce 
Výhon, však měla v rámci starých sídelních oblastí významné postavení. Ležela v trase tzv. 
Jantarové stezky - komunikačního spojení pravěké a starověké Evropy, propojující baltské 
pobřeží se Středozemním mořem. První písemnou zmínkou o tomto komunikačním 
propojení poskytuje mapa Velké Germánie alexandrijského Řeka Claudia Ptolemaia 
z poloviny 2. stol. n.l., na které je v trase Jantarové stezky zaneseno město Eburon, které je 
pravděpodobně řeckým pojmenování starověké Blučiny. 

6.3.  KRAJINA STŘEDOVĚKÁ  

Tento typ historické krajiny se vytvořil v souvislosti se zdokonalením zemědělské výroby v 
průběhu středověku. Intenzita využívání krajiny odpovídala technologickým možnostem 
společnosti a ustálila určitou rovnováhu v krajině, která se udržela až do 19. stol. 

O struktuře území v tomto období již máme poměrně konkrétní představu. Významným 
informačním zdrojem je mapa 1. vojenského mapování (Josefského), které ve vhodné 
podrobnosti zachycuje mapované prvky krajiny (sídla, komunikace, lesy, vodní síť a vodní 
plochy) v závěru období, ve kterém je vymezen tento historický typ krajiny. 

V nivních partiích území byly stále dominantní lužní lesy. Velký lesní celek se nacházel mezi 
Rajhradem a Blučinou. Další významný lesní celek byl situován podél jihozápadního okraje 
toku Svratky od Židlochovic k Nosislavi. V nivních polohách se také nacházelo několik 
menších lesních celků: mezi Rajhradem a Popovicemi, při západním okraji Popovic, mezi 
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Vojkovicemi, Židlochovicemi a Hrušovany. Několik menších lesíků bylo situováno při okraji a 
vně Jihlavské nivy. Mimo nivní polohy se nacházel les severně od Bratčic a mezi Rajhradem 
a Syrovicemi. Na lužní lesy, při okraji niv a v nivách samotných, navazovaly luční porosty a 
pastviny. Pro toto období bylo charakteristické rozmístnění sídel, které již zcela odpovídalo 
dnešnímu stavu. Co do polohy a velikosti mapovaných sídel je možné konstatovat, že v 
hrubých rysech reprezentovaly historické středy současných vesnic.  

Mimo nivní polohy měly v krajině výrazně dominantní zastoupení zemědělské pozemky. 
Vzhledem k podrobnosti této mapy však není možné určit jejich charakter. Dá se však 
předpokládat, že vymapované souvislé plochy zemědělské půdy byly bohatě členěny sítí 
polních cest a obsahovaly soubory protáhlých pozemků, na kterých byly pěstovány různé 
plodiny. V souvislosti s plochami zemědělských pozemků se v krajině nacházelo také 
množství lad, travnatých mezí a snad i menších remízků.  

V pěstovaných kulturách měla významné postavení vinná réva. V řešeném území je její 
pěstování doložené například v Nosislavi od roku 1406, vinice jsou identifikovatelné i na 
Komenského mapě Moravy z roku 1627, Staré vinařské polohy jsou situovány na svazích 
vrchu Výhon a také na méně výrazných svazích všech zastoupených údolí. 

V řešeném území se také nacházelo několik rybníků. Jejich zbudování souviselo 
s působením rodu Pernštejnů v 16. stol. a po nich rodu Žertotínů. Velký rybník se nacházel 
nad Popovicemi a byl napájen z řeky Svratky. Dalším ze zastoupených rybníků byl rybník u 
Sobotovic napájený vodou potoka Syrůvky. Poslední z popisovaných rybníků byl zbudován 
při Šatavě při severním okraji Hrušovan. V nivě Svratky mezi Přísnoticemi a Nosislaví se pak 
nacházelo několik zavodněných slepých ramen, která mohla být využívána stejně jako umělé 
rybníky. 

Rybníky byly postupně rušeny v průběhu 18. a počátkem 19. století z důvodů technických a 
ekonomických. Na jejich místech vznikaly luky a pastviny. 

Prostupnost krajiny byla dána poměrně bohatou cestní a silniční sítí. Osu komunikační sítě 
tvořila tzv. císařská silnice z let 1727-1754, která zajišťovala dálkové spojení mezi Brnem a 
Vídní. Směrem od Brna vstupovala do řešeného území západně od Popovic, z trasy dnešní 
rychlostní komunikace na brněnské ulici Vídeňská. Dále vedla západně od Rajhradu přímým 
směrem na Sobotovice, před kterými překonávala údolí Šatlavy, a mířila dále k jihu na 
Pohořelice. Její trasa vedla v místě současné silnice III. třídy. Ze zastoupených vsí vedla 
hustá síť polních (v nivách i lesních) cest, zajišťující spojení se zemědělskými pozemky a 
sousedními obcemi. Některé ze zastoupených obcí byly vzájemně propojeny silnicemi tzv. 
většího významu. Takto byly propojeny Bratčice, Syrovice, Rajhrad, Vojkovice, Židlochovice, 
Unkovice, Žabčice a dále se tato komunikace napojovala na císařskou silnici před 
Pohořelicemi. Významným komunikačním uzlem byly Židlochovice. Procházela jimi zmíněná 
komunikace většího významu a také další, vedoucí přes Němčice k Nosislavi, Židlochovicím 
a dále na Blučinu. K cestám v řešeném území se vztahuje poznámka z 18. stol., která 
vypovídá o jejich stavu: „rovinaté pozemky Židlochovického panství mají od dvora ke dvoru 
pěkné, pevné cesty, jenž z dálky jsou znatelny dle dlouhých stromořadí kaštanových“. 

Z těžebních prostor nerostných surovin je možné identifikovat pouze menší kamenolom 
lasturových litavských vápenců na vrchu Výhon. V krajině však již existovaly drobné 
pískovny a hliníky. 

6.4.  KRAJINA INDUSTRIÁLNÍ SPOLEČNOSTI 

Počátek vývoje tohoto historického typu krajiny souvisí s postupným zaváděním parního 
stroje, jak v zemědělství, tak průmyslu. Pod vlivem osvícenství se také objevil nový 
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racionální vztah k přírodě a krajině jako takové. Nové technické prostředky vedly pod vlivem 
„racionalizovaného“ přístupu ke krajině k zintenzivnění výroby, ale také výrazné exploataci 
nejrůznějších přírodních zdrojů. 

Podrobnější 2. vojenské mapování vypovídá o pozvolných změnách krajiny, ke kterým 
v rámci popisovaného období došlo a umožňuje popsat vývoj jednotlivých krajinných prvků. 

Sídla 

V sídelní struktuře dochází pouze k drobným změnám. Vzhledem k větší podrobnosti 
mapového díla můžeme usuzovat i na charakter jednotlivých zastoupených obcí. Většina 
zastoupených vesnic je typického silnicového typu. Domy jsou stavěny vedle sebe po obou 
stranách procházející komunikace. Na zástavbu bezprostředně navazují úzké pruhy 
záhumenic, na kterých jsou většinou pěstovány ovocné stromy. Půda pod ovocnými stromy 
je pravděpodobně zároveň využívána k drobnému polaření.  

Lesy 

V tomto historickém typu krajiny dochází k postupnému vykácení části lesních porostů. 
Podrobnější mapování nám také umožňuje pojmenovat jednotlivé zastoupené lesní celky a 
dále sledovat jejich osud. Významné lesní celky jsou situovány především ve svratecké nivě. 

Mezi Rajhradem a vrchem Výhon se nacházel velký lesní celek zvaný blíže k Rajhradu 
Unterwald (Spodní les) a blíže k Výhonu Lautschützerwald (Blučinský les) nebo také 
Lautschitzer au (Blučinský luh). Z tohoto lesního celku zbyly v dnešní době pouhé drobné 
fragmenty. Původní lužní les začal být v 19. století postupně odstraňován a na jeho místě se 
vytvářely zemědělské pozemky. Nejvýznamnějším zásahem pak bylo napřímení koryta 
Svratky, které znamenalo odstranění posledních souvislejších fragmentů lesa.  

Druhý významný lesní celek svratecké nivy se nacházel mezi Žabčicemi a Nosislaví. Severní 
část lesního celku se nazývala Nuslauer wald (Nosislavský les) a jižní část Fürsten wald 
(Knížecí les). V 19. stol. došlo k vyklučení podstatné části Nosislavského lesa. Původní 
plocha lesa byla rozčleněna sítí odvodňovacích kanálů, mezi kterou vznikly výnosné 
zemědělské pozemky označované jako Herrschafts-felder (Panská pole).  

Menší lesní celek se nacházel mezi Unkovicemi a Židlochovicemi v dnešní polní trati Dlouhé 
louky. Rovněž mezi Hrušovany a Židlochovicemi byl menší lesní celek Schachenwald 
(Šachovnicový les, což bylo dáno patrně způsobem obhospodařování). Oba zmíněné drobné 
lesní celky byly v průběhu 19. stol. také vykáceny a vyklučeny. ýběžkem zasahoval do 
jižního cípu území lesní celek Wald Aue (Lužní les) situovaný severně nad Uherčicemi. 
Drobný lesík se nacházel jihovýchodně od Medlova při hranici řešeného území. 

Mimo nivu byl situován lesík v poloze Nad lejtnama severně od Bratčic. Na přelomu 18. a 19. 
stol. byl vysazen les na neúrodných polích mezi Unkovicemi a Medlovem při západním okraji 
císařské silnice (dnešní silnice III. třídy vedoucí od Ledců a napojující se jižně od Smolína na 
R 52). 

Louky a pastviny 

V okolí zastoupených vesnic se nacházely větší plochy luk a pastvin, které byly situovány 
především v prostoru nivy Svratky a Jihlavy, kde tvořily mozaiku s lesními porosty. Většina 
lučních porostů byla doprovázena solitérními stromy. V prostoru nivy se pravděpodobně 
jednalo o pozůstatky dřevin lužního lesa (snad jedinců velkých parametrů, které bylo obtížné 
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skácet). Dále bylo zřetelné kombinování luk a pastvin s ovocnými stromy, které bylo časté 
zvláště v blízkém okolí zástavby. 

Sady a zahrady 

Sady byly v řešeném území charakteristicky situovány do všech zastoupených svahů bez 
ohledu na jejich orientaci. Na osluněných jihozápadních svazích doprovázely hojné 
vinohrady. Časté však byly i na stinných svazích severní a východní orientace. Zastoupení 
sadů v řešeném území bylo v polovině 20. stol. značně rozšiřováno. Plochy sadů se staly 
dominantní kulturou na vrchu Výhon a v okolí většiny obcí. Bohaté roztroušené sady se 
nacházely v širším území mezi Hrušovany, Unkovicemi, Žabčicemi a Přísnoticemi, dále také 
ve svazích navazujících na nivní polohy (Svratky, Jihlavy a Šatavy). 

Vinice 

Vinice jsou v území stále bohatě zastoupeny. Jejich poloha byla v území vázána na 
jihozápadně orientované svahy. Významná koncentrace vinic je vysledovatelná po celé ploše 
návrší Výhon (v rámci řešeného území severně od Nosislavi). Další vinice se nachází ve 
svahu vymezujícím severovýchodní okraj nivy Jihlavy. Dále jsou zastoupeny ve svazích údolí 
Šatavy v okolí Ledců, občas se nachází ve svazích údolí Syrůvky a Lejtny. 

Obdělávaná pole, úhor a ostatní zemědělská půda 

V řešeném území jsou plošně nejvýznamnější. Nacházely se jak v prostoru niv, tak na méně 
úrodných plochách mimo nivní polohy. Mimo nivní polohy na říčních terasách jsou půdy 
často značně neúrodné a písčité, což se odráží i v místních názvech polních tratí Hungerfeld 
(Hladové pole), Zwergfeld (Trpasličí pole).  

Komunikační síť 

Komunikační osu území tvořila stále císařská silnice, protínající řešené území ve směru S - 
J. Nově zbudovaným komunikačním prvkem se stala železniční trať císaře Ferdinanda. 
Vedla téměř přímým směrem od Brna přes Rajhrad, při západním okraji Hrušovan a dále na 
Vranovice. Dnešní železniční trať vede po původní trase trati císaře Ferdinanda. Místní 
komunikace spojující jednotlivé vesnice byly již v krajině stabilizovány a docházelo pouze k 
jejich zkvalitňování. Také síť polních cest zůstává více méně stejná. 

Těžba  

Oproti předchozímu historickému typu krajiny je možné sledovat rozvoj drobných pískoven. Z 
mapování v letech 1836-1852 je patrný vznik asi šesti drobných pískoven jihozápadně od 
Přísnotic. Západně od Žabčic byl písek těžen v poloze zvané Sandgrube (Pískovna). Tři 
drobné těžební plochy se také nacházely západně od Medlova.  

Dnes známé težebny byly zakládány ve 20. a 30. letech 20. století v místě starších písníků 
malých rozměrů. Významným impulsem pro rozvoj těžby byla stavba průmyslových objektů. 
První zmínky, které máme k dispozici z průzkumných zpráv, pocházejí z poloviny padesátých 
let: Hájek a Prutká (1955) uvádějí, že „dle údajů místních občanů byla místní (hrušovanská) 
pískovna otevřena v době výstavby tamnější rafinerie cukru asi před 30-40 lety“, tedy mezi 
lety 1915 a 1925. Těžba probíhala ručně, doprava koňskými povozy nebo nákladními auty.  
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Na základě topografických údajů z mapy v měřítku 1 : 25 000, list M-33-106-C-c 
(Židlochovice) z roku 1952 můžeme předpokládat, že v první polovině 20. století byly 
založeny a těženy tyto pískovny (od SZ k JV a k J): 

BRATČICE  

 Na kopcích (řada pískoven při severním okraji terasy, největší v oblasti dnešního vjezdu 
k administrativní budově, která se stala jádrem pozdější bratčické těžebny;  

SOBOTOVICE  

 Za Vinohrady (opuštěná pískovna jižně od obce ve výchozech erozních reliktů Syrovicko-
iváňské terasy severně od nivy Šatavy - dnes lokální biocentrum); 

LEDCE  

 Přední hony (opuštěná pískovna na severním svahu terasy - dnes lokální biocentrum);  

 Hájky (opuštěné pískovny ve výchozech erozních reliktů Syrovicko-iváňské terasy 
severně od nivy Šatavy); 

HRUŠOVANY  

 Za rybníkem (opuštěná pískovna na severním svahu terasy - navržené lokální 
biocentrum); 

 Červené vrchy (opuštěná pískovna - navržené lokální biocentrum); 

 Prostřední díly (JZ od Hrušovan), základ pozdější hrušovanské pískovny; 

UNKOVICE  

 Šlichy, Prostřední trať (opuštěné pískovny na východním svahu terasy); 

ŽABČICE  

 Přední žabčická trať, Malé hony, Vinohrady, Padělky (opuštěné pískovny na východním 
svahu terasy); 

 Troje hony (základ staré žabčické pískovny, dnes areál skládky TKO ASA, s.r.o.); 

Od dvacátých let minulého století bylo zájmové území předmětem několika etap základního 
geologického výzkumu (odborné posudky, geologické mapování). Údaje o geologicko-
průzkumných pracích z tohoto období nejsou žádné. 

6.5.  KRAJINA DRUHÉ POLOVINY DVACÁTÉHO STOLETÍ PO SOUČASNOST 

Sídla 

Vývoj sídel v řešeném území byl srovnatelný s vývojem v rámci celého státu. Jeho 
charakteristickým rysem bylo postupné vylidňování venkova a koncentrace obyvatel ve 
městech. V řešeném území nebyl úbytek obyvatelstva tak dramatický. Přesto se pokles 
obyvatel do roku 1990 projevil v obcích Bratčice, Ledce, Sobotovice, Syrovice, Popovice, 
Opatovice a Nosislav. Úbytek obyvatelstva neznamenal žádný rozvoj nové zástavby ani 
v obcích s absolutním poklesem trvale bydlících obyvatel, kde se spíše vylidňovaly objekty 
staré zástavby, klesala obložnost bytů a řada objektů se měnila ve víkendové domy. Naproti 
tomu v obcích se stabilizovaným stavem či přírůstky obyvatelstva jako byly Rajhrad, 
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Hrušovany, Medlov, Vojkovice a Unkovice se výrazným způsobem rozvíjela nová zástavba, 
a to jak rodinných domů, tak domů bytových. Vznikají tak i „malá sídliště“ v Rajhradě a 
Hrušovanech. Obce tak zvětšovaly plochu svého zastavěného území, často i mimo území 
chráněné před záplavami. Po roce 1990 se u nás postupně začínají projevovat trendy 
suburbanizace – stěhování lidí z měst opět na venkov. Vznikají postupně nové ucelené 
plochy výstavby rodinných domků velmi podobného typu. Kromě obytné zástavby vznikají 
nové objekty zemědělské výroby, které v 70. létech nabývají na objemu a ploše a také nové 
průmyslové areály.  

Lesy 

Plochy lesů¨se již výrazně nemění. 

Těžba štěrkopísků 

K rozvoji těžby v prostoru Syrovicko-iváňské terasy došlo v poválečném období, zejména po 
znárodnění v roce 1949. V polovině 50. let se těžilo na hrušovanském ložisku cca 60 tis. m3 
surových neupravovaných písků a štěrkopísků. Směr těžby se řídil podle vlastností suroviny 
a postupoval vždy ve směru kvalitnějšího materiálu. Těžil se převážně písek, kdežto bazální 
štěrkopísky byly ponechávány v ložisku. Surovina se transportovala přímo bez další úpravy 
nákladními auty na nádraží Hrušovany nebo po ose do místa spotřeby. Písek byl v té době 
dopravován do Brna a okolí a do Ostravy. 

V padesátých letech se začalo se systematickým vrtným průzkumem Syrovicko-iváňské 
terasy nebo jejích částí. V roce 1953 byla vyhloubena první série vrtů na hrušovanském 
ložisku, následovaná etapou v roce 1955 a 1958-1962. V letech 1958-1959 byl proveden 
vyhledávací průzkum v celé severní části terasy a bylo vymezeno bratčické ložisko. V letech 
1961-1962 byly stanoveny první dobývací prostory (DP) pro dobývání nově vymezených 
výhradních ložisek nevyhrazeného nerostu štěrkopísku: DP Hrušovany u Brna a DP 
Bratčice.  

V následujících desetiletích pocházela většina produkce písků a štěrkopísků terasy 
z výhradních ložisek Bratčice a Hrušovany u Brna, zatímco těžba nevýhradních ložisek, 
provozovaných především zemědělskými družstvy, měla pouze místní význam (ložisko 
Žabčice, Smolín I, II, III). Materiál je skrýván buldozery a těží se pásovými lžicovými bagry 
(na ložisku Bratčice elektrifikovanými) nebo kolovými rypadly. Je tříděn na úpravárenských 
linkách do požadovaných frakcí. Po celá 70. a 80. léta byla roční těžba na Syrovicko-iváňské 
terase zhruba dvojnásobná než dnes. Na největších ložiskách Bratčice a Hrušovany u Brna 
se v té době těžilo ročně celkem 1,8 - 2,2 mil. m3. V roce 1965 byla na ložisku Bratčice 
otevřena těžba bazálního štěrkopísku na spodní etáži z vody. Těžba z vody činila na přelomu 
60. a 70. let 90 - 100 tis. m3, což představovalo zhruba 1/6 produkce těžebny. Těžba z vody 
byla ukončena v první polovině 70. let z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu, resp. 
podmínky 100 % návratnosti dočasně vyňaté půdy zpět do ZPF. Pozůstatkem po této těžbě 
je dnešní významný krajinný prvek (VKP) Bratčické jezírko. 

Mezi lety 1953 a 2003 bylo v prostoru Syrovicko-iváňské terasy vyhloubeno přibližně 900 
ložiskových vrtů o celkové metráži cca 18 km. Průzkumné práce byly realizovány v rámci 
několika desítek geologicko-průzkumných úkolů. Od 80. let se vedle štěrkopísku dostává do 
popředí zájmu i vyhrazený nerost živec (živcová surovina), který se vyskytuje v určitých 
horizontech ložiska (surovinový typ B, případně surovinový typ A) v podobě určitého 
frakčního podílu (1-8 mm, 2-8 mm nebo 4-8 mm). O objev a vymezení živcových ložisek se 
v 80. letech zasloužil především brněnský geolog RNDr. Václav Mátl. Na přelomu 20. a 21. 
století byla živcová surovina zjištěna na základě vyhledávacího průzkumu ministerstva 
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životního prostředí i ve zbývajících plochách terasy. Prakticky všechna štěrkopísková ložiska 
severní a střední části terasy jsou tak dnes zároveň i výhradními ložisky živcové suroviny. 
Místní surovina má však relativně nízkou kvalitu, na trhu při současné konkurenci nenachází 
uplatnění a dle podmínek ministerstva životního prostředí a obvodního báňského úřadu je 
ukládána v těžebnách na samostatných deponiích tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení a 
bylo umožněno její případné další využití. Vzhledem k tomu, že živcová surovina frakce 4-
8 mm tvoří jen 2-4 % objemu těžby, není tato podmínka pro těžaře ekonomicky 
nepřekonatelnou překážkou. 

Na přelomu let osmdesátých a devadesátých dochází k poklesu roční těžby na 1,2 mil. m3 a 
postupně k jejímu ustálení na dnešní hodnotě kolem 1 mil. m3. Dosavadní dvě největší 
ložiska těží necelých 65 % roční těžby, zbývající část připadá na nově otevíraná nevýhradní 
ložiska. Největšími těžaři jsou Družstvo DRUMAPO a Brněnské papírny, s.p., které 
dohromady těží uvedených 65 % celkového objemu, následovány AGRO Brno-Tuřany s 15 
% a Pískem Žabčice, s.r.o. se 14 %. Jižní část Syrovicko-iváňské terasy se na těžbě podílí 
19 % (Písek Žabčice, s.r.o. a Českomoravské štěrkovny, a.s.), severní 81 %. Při současné 
úrovni těžby a při 80 % výrubnosti by uvedený objem 178 mil. m3 vystačil minimálně na 140 
let.  

Komunikační síť 

Do území vstoupily i nové komunikace. Východní částí řešeného území prochází dálnice D2 
Brno – Bratislava (dotýká se k.ú. Popovice), západně od Popovic a Rajhradu prochází 
rychlostní komunikace R 52 Brno – Pohořelice (zasahuje katastry Popovice, Rajhrad, 
Syrovice, Sobotovice a Medlov). Jinak v komunikační síti nedošlo k zásadním změnám, 
pomineme-li výrazný úbytek polních cest.  

6.6.  VLIV KOLEKTIVIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ NA KRAJINU 

Kolektivizace zemědělství a zejména politické tlaky na zemědělskou výrobu v 70. létech 20. 
století se v řešeném území projevily především výrazným rozoráváním luk a pastvin a 
necitlivým scelováním zemědělské půdy do velkých pozemků.  

Rozorání posledních zachovalých mezí, polních cest, klučení polních sadů a remízků, 
zavážení úvozů a terénních depresí a zbytků zazemněných říčních ramen (často odpadem 
nejrůznějšího druhu) spolu s vytvářením rozsáhlých osevních ploch vymazalo z krajiny 
historickou strukturu a vytvořilo na řadě míst tzv. kulturní step. Vzhled krajiny se tak přiblížil 
jejímu dnešnímu stavu. Těžký byl také ekologický dopad těchto změn krajinné struktury, 
který vedl k zániku životního prostředí mnoha druhů ptactva, obojživelníků a drobných savců.  

Drobné sakrální památky, které v podobě křížů a Božích muk lemovaly polní cesty a stály 
zejména při křižovatkách cest, se často ocitly izolovaně uprostřed pozemků orné půdy. Tyto 
památky, byť lokálního významu, nelze přehlížet, neboť jejich existence podporuje pocit 
kontinuální zodpovědnosti za krajinu. 

Snížení podílu strukturní zeleně (lesíky, stromořadí, břehové porosty, polní sady, solitérní 
nelesní dřeviny) v katastrech mělo za následek i výrazný rozvoj větrné eroze, která postihuje 
jak pozemky v nivě Svratky, tak zejména pozemky říčních teras s mělkými a výsušnými 
půdami. 

Negativní dopad na život v krajině také mělo přehnojování průmyslovými hnojivy a nadměrné 
používání přípravků na ochranu rostlin (pesticidů), škodlivých pro širokou škálu hmyzu a 
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půdních mikroorganismů. Ve svém důsledku to znamenalo ztrátu širokého spektra hmyzích 
populací, výrazné ochuzení půdního edafonu, přetrhání řady potravních řetězců. 

Na svazích Výhonu, členěných původně drobnými agrárními terasami, byly v 70. létech 
minulého století vybudovány velkoplošné terasy, které výrazně negativně ovlivnily vzhled 
reliéfu této významné dominanty jihozápadní části řešeného území. Jejich holé svahy často 
zarůstající plevely dodnes nesplynuly s okolní krajinou. Zjednodušení krajinné struktury 
Výhonu podpořilo soustředěný odtok vody z tohoto území a má za následek splavování 
ornice i podorničí do níže položených oblastí. 

6.7.  BUDOUCÍ PODOBA KRAJINY 

Využití krajiny je výsledek interakce geografických podmínek území a socioekonomických 
podmínek společnosti. 

Pro představu budoucí podoby krajiny je třeba vycházet z několika předpokladů: 

 řešené území se nachází v suburbánní zóně města Brna 

 územím prochází dvě hlavní a jedna vedlejší urbanizační osa 

 zemědělská nadprodukce směřuje ke snižování výměry zemědělské půdy 

 niva Svratky a Jihlavy je záplavovým územím s výraznou funkcí aktivní povodňové zóny 

 říční terasy tvoří vysychavé půdy, jejichž úrodnost je při očekávání další globální 
aridizace klimatu silně snížena  

 území je vystaveno větrné erozi půdy  

 Syrovicko-iváňská terasa je dlouhodobě využívaná pro těžbu štěrkopísků, která tu bude 
pokračovat pravděpodobně až do vytěžení zásob 

 vzrůstá tlak na rekreační využití krajiny. 
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7. ANALÝZA NAVRŽENÝCH ENVIRONMENTÁLNÍCH 
A PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V ÚZEMÍ  

7.1.  OBNOVA KRAJINY A ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

Mezi základní vlastnosti ekosystémů krajiny (tedy živých organizmů a jejich neživého 
prostředí) patří jejich ekologická stabilita. Pod tímto pojmem rozumíme schopnost 
ekosystémů udržovat své podstatné vlastnosti (růst, rozmnožování…) i za působení rušivých 
vlivů. V současné krajině najdeme celou řadu zmíněných rušivých vlivů, které 
způsobují destabilizaci ekosystémů (různé změny prostředí, eroze, hnojení, invazivní 
druhy…) a v krajním případě vedou i k jejich destrukci. Ekologickou stabilitu krajiny je možné 
zvyšovat pomocí tzv. územního systému ekologické stability (dále ÚSES). ÚSES je 
nástrojem územního plánování, pomocí kterého jsou v krajině vymezeny, chráněny, popř. 
i obnovovány a nově vytvářeny jednotlivé skladebné části tohoto systému. Jedná se 
o biocentra, biokoridory a interakční prvky. Biocentra jsou části krajiny, které svým stavem a 
velikostí umožňují trvalou existenci živočišných a rostlinných společenstev. Biokoridor je 
území, které sice nemusí umožňovat trvalou existenci společenstev, avšak umožňuje jejich 
migraci mezi biocentry, a tím vytváří z oddělených biocenter síť. Tato síť je dále v krajině 
doplněna tzv. interakčními prvky, jejichž funkcí je zprostředkovávat příznivé působení 
biocenter a biokoridorů na okolní, ekologicky méně stabilní krajinu. 

ÚSES je možné chápat nejen jako prostředek ke zvyšování a udržování ekologické stability 
krajiny. Je možné, a také účelné, chápat jeho poslání jako nástroje pro tvorbu a obnovu 
krajiny. A to jak na úrovni projekční a realizační, tak také jako významný zdroj financování 
investic souvisejících s jeho tvorbou.  

Realizaci skladebných částí ÚSES je možné financovat z nejrůznějších dotačních titulů 
poskytovaných v České republice a také prostřednictvím fondů Evropské unie. 

V České republice je základním poskytovatelem Ministerstvo životního prostředí ČR, které 
financuje realizace ÚSES z prostředků tzv. krajinotvorných programů.  

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, 
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní 
(lokální), regionální a nadregionální systém ekologické stability. Základními skladebnými 
částmi (prvky) ÚSES, tvořícími jeho povinnou součást, jsou biocentra a biokoridory. 
Doplňkovými skladebnými částmi ÚSES jsou interakční prvky. 

Územní systém ekologické stability je členěn do třech hierarchických úrovní. Tou nejvyšší je 
úroveň nadregionální, řádově nižší je úroveň regionální. Nejnižší úrovní, ovšem s nejhustším 
zastoupením jednotlivých skladebných částí, je úroveň lokální.  

Zpracovaná dokumentace ÚSES v území 

Návrhem ÚSES řešeného území se zabývá několik různých dokumentací. 

V současné podobě nejzávaznější, avšak koncepčně již poněkud zastaralá podoba ÚSES je 
zapracována v platných územních plánech obcí. 

Ve vztahu k nadregionálnímu a regionálnímu ÚSES je v současné době podstatný nově 
zpracovaný Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje 
(AGERIS s. r. o., Brno, 2003), který obsahuje návrh řešení regionálního a nadregionálního 
ÚSES, vycházející ze společného územně technického podkladu ministerstva pro místní 



 
 
 

Strana 74  Projekt krajinného plánu Regionu Židlochovicko 
 

rozvoj a ministerstva životního prostředí, týkajícího se regionálních a nadregionálních ÚSES 
ČR (ÚTP R+NR ÚSES) a který byl zapracován i do územní prognózy Jihomoravského kraje. 

První koncepčně ucelený návrh místního (lokálního) ÚSES řešeného území byl zpracován 
v podobě generelu v rámci většího územního celku okresu Brno-venkov v roce 1995 
(Kolářová a spol., Brno). Z tohoto plánu ÚSES pak vychází i sjednocený generel ÚSES pro 
území okresu Brno-venkov (AGERIS s. r. o., Brno, 2002). Dokumentace okresního generelu 
ÚSES přitom obsahuje skladebné části všech hierarchických úrovní ÚSES - nadregionální, 
regionální i místní. 

Popsaný základní návrh ÚSES byl v řešeném území navíc doplněný o liniové interakční 
prvky, převzaté z ÚPD nebo navržené v rámci této práce. 

Vlastní řešení ÚSES v území 

Pro popsání ÚSES v řešeném území je využito principu popisu ÚSES na základě jeho 
ucelených větví, skládajících se z logicky na sebe navazujících, typově příbuzných a funkčně 
souvisejících biocenter a biokoridorů. Každá jednotlivá větev ÚSES reprezentuje určité 
soubory shodných či podobných stanovišť a na ně vázaných společenstev. V řešeném 
území rozlišujeme dva základních typy větví: 

 větve ÚSES bez významnějšího ovlivnění podzemní vodou, procházející přednostně 
hydricky normálními stanovišti (obecně mezofilní větve ÚSES) 

 větve ÚSES s významným ovlivněním podzemní vodou, procházející téměř výhradně 
podmáčenými až vlhkými (mokrými až zamokřenými) stanovišti (obecně hydrofilní větve 
ÚSES) 

Mezofilní větve místního ÚSES v řešeném území v maximální možné míře využívají 
stávajících lesních porostů, drobných remízků, popřípadě jsou vedeny přes plochy 
zemědělsky využívané půdy. Cílovými ekosystémy všech skladebných částí mezofilních 
větví místního ÚSES jsou mezofilní lesní společenstva, případně náhradní nelesní porosty 
dřevin, s dominancí geograficky původních dřevin (zejm. dubu). 

Hydrofilní větve místního ÚSES jsou vedeny v území výhradně údolními polohami, často 
v přímé vazbě na zastoupené vodní toky. Vedle vodních toků jsou do lokálních biocenter a 
biokoridorů hydrofilních větví místního ÚSES začleněny zejména lesní i nelesní porosty 
dřevin na březích a v nivách vodních toků a navazující různorodá mokřadní společenstva. 
V nezbytných případech jsou do biocenter či biokoridorů zahrnuty i stávající zemědělsky 
obhospodařované pozemky (vesměs zatravněné). Spektrum cílových ekosystémů je 
v případě skladebných částí hydrofilních větví místního ÚSES pestřejší než v případě větví 
mezofilních – vždy jsou zastoupena společenstva vodní a dřevinná (lesní i nelesní), k nimž 
porůznu mohou přistupovat společenstva mokřadní či luční. 

7.1.1.  Nadregionální ÚSES  

V území není v současné době navrhován. Původně nadregionální biokoridor K 140 – nivní 
osa procházející nivou Jihlavy v katastru Medlova s vloženým regionálním biocentrem 219 
Medlovský mlýn (navrženým k založení) byl v krajském generelu ÚSES překvalifikován jako 
regionální.  
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7.1.2.  Regionální ÚSES 

Regionální ÚSES je v řešeném území zastoupen hydrofilními a mezofilními větvemi. 

Hydrofilní větve regionálního ÚSES jsou v území vázány na významné vodní toky a jejich 
nivy: 

1) hydrofilní větev vymezená ve svratecké nivě 

2) hydrofilní větev vymezená v nivě Jihlavy. 

Hydrofilní větev regionálního ÚSES vymezená ve svratecké nivě je reprezentována třemi 
regionálními biocentry, která jsou propojena pěti regionálními biokoridory. Do regionálních 
biokoridorů je vloženo čtrnáct lokálních bioceter, která člení regionální biokoridory na celkem 
osmnáct úseků. 

Regionální biokoridor hydrofilní větve vedené ve svratecké nivě vstupuje do řešeného území 
v jeho severovýchodní části (k.ú. Popovice u Rajhradu) a je veden podél řeky Svratky 
do prostoru Rajhradské bažantnice, ve které je vymezeno první regionální biocentrum 
(211). Z Rajhradské bažantnice pokračuje regionální biokoridor podél bývalého koryta řeky 
Svratky, v současnosti nazývaného Vojkovický náhon, do regionálního biocentra Slámová 
(1961). Toto biocetrum je vymezeno mezi severovýchodním okrajem zástavby Vojkovic a 
regulovaným tokem řeky Svratky. Regionální biokoridor dále pokračuje podél řeky Svratky do 
regionálního biocentra Nosislav (47) situovaného mezi Židlochovicemi a Nosislaví. 
Z regionálního biocetra pokračuje regionální biokoridor podél řeky Svratky a opouští řešené 
území. Z regionálního biocentra Nosislav také vychází regionální biokoridor vymezený 
v prostoru Knížecího lesa. Prochází tímto lesem jižním směrem mimo řešené území. 

Hydrofilní větev regionálního ÚSES vymezená v nivě Jihlavy je reprezentována jedním 
regionálním biocentrem a navazujícími dvěma regionálními biokoridory, do jejichž trasy jsou 
vložena tři lokální biocentra, která člení regionální biokoridory na celkem čtyři úseky. 

Tato hydrofilní větev vstupuje do řešeného území regionálním biokoridorem vymezeným na 
řece Jihlavě. Regionální biokoridor je situován v severozápadní části k.ú. Medlov a navazuje 
na regionální biocentrum Medlovský mlýn (219), vymezené od západního okraje zástavby 
Medlova v nezastavěné části nivy. Z regionálního biocentra pokračuje hydrofilní větev 
regionálním biokoridorem podél řeky Jihlavy mimo řešené území. 

Mezofilní větve regionálního ÚSES jsou v řešeném území zastoupeny:  

1) větví procházející Rajhradskou pahorkatinou 

2) větví procházející přes vrch Výhon 

3) větví vycházející v jižním směru z regionálního biocentra Červené vrchy. 

Mezofilní větev regionálního ÚSES procházející Rajhradskou pahorkatinou je v území 
reprezentována třemi regionálními biocentry, na která navazují čtyři regionální biokoridory. 
Do regionálních biokoridorů je vloženo čtrnáct biocenter lokálního významu, která člení 
regionální biokoridory na celkem šestnáct úseků. 

Mezofilní větev regionálního ÚSES procházející Rajhradskou pahorkatinou vstupuje do 
řešeného území v jeho jihovýchodní části v k.ú. Medlov regionálním biokoridorem (RK 117). 
Regionální biokoridor překonává nivu Jihlavy a napojuje se na regionální biocentrum 
Smolín (1894), situované na svahu vymezujícím jihlavskou nivu ze severovýchodu, odtud 
pokračuje regionálním biokoridorem (117) do regionálního biocentra Červené vrchy (48). 
Dále pokračuje mezofilní větev regionálním biokoridorem (1492) severovýchodním směrem 
do regionálního biocentra (93) Stará cihelna situovaného severozápadně od Vojkovic. Na 
toto regionální biocentrum navazuje regionální biokoridor (1491). Regionální biokoridor je 
veden severním směrem, prochází při západním okraji Rajhradu a opouští řešené území. 



 
 
 

Strana 76  Projekt krajinného plánu Regionu Židlochovicko 
 

Mezofilní větev procházející přes vrch Výhon je v řešeném území zastoupena dvěma 
regionálními biocentry a třemi regionálními biokoridory. Do regionálních biokoridorů je 
vloženo šest lokálních biocenter, která člení regionální biokoridory na celkem osm úseků. 
Mezofilní větev vychází z regionálního biocentra (93) Stará cihelna regionálním 
biokoridorem (1492) do regionálního biocentra Slámová (1961). Z tohoto biocentra 
pokračuje regionálním biokoridorem (1492) mimo řešené území na vrch Výhon. Tato 
mezofilní větev se do řešeného území vrací regionálním biokoridorem (126), který protíná 
jihovýchodní výběžek řešeného území (severovýchodně od Nosislavi). Při hranici tohoto 
výběžku zasahuje do řešeného území část regionálního biokoridoru (1510) navazující na 
regionální biocentrum (28) Rumunská bažantnice. Toto regionální biocentrum je situované 
mimo řešené území, navazuje však na jeho hranici. Při jižní hranici řešeného území se 
nachází mezofilní větev vycházející v jižním směru z regionálního biocentra (48) Červené 
vrchy. Tato větev je tvořena jediným regionálním biokoridorem (425) z části procházejícím 
po hranici řešeného území do regionálního biocentra (228) situovaném vně řešeného území 
při jeho jižní hranici. 

7.1.3.  Lokální ÚSES 

ÚSES lokální úrovně je v řešeném území zastoupen celkem sedmi hydrofilními a sedmi 
mezofilními větvemi. 

Významná hydrofilní větev lokálního ÚSES je vymezena v nivě Šatavy. Prochází řešeným 
územím od severozápadu na jihovýchod. V rámci této větve je vymezeno osm biocenter a 
devět biokoridorů. Větev se v jižní části řešeného území napojuje na hydrofilní větev 
regionálního ÚSES. Další hydrofilní větev je vázána na tok Lejtny situovaný v severozápadní 
části řešeného území. Součástí této větve jsou dvě lokální biocentra a tři lokální biokoridory. 
Tato větev se pod Bratčicemi napojuje na hydrofilní větev Šatavy. Na toku Dunávky, 
v severovýchodní části řešeného území, je situována hydrofilní větev tvořená jedním 
biocentrem a dvěmi biokoridory. Dvě menší hydrofilní větve se nachází ve svratecké nivě. 
První z nich je tvořena lokálním biocentrem Holasický rybník napojující se lokálním 
biokoridorem na hydrofilní větev regionální úrovně. Druhou je lokální biocentrum Přední a 
Zadní líchy napojené dvěma lokálními biokoridory na hydrofilní větev regionálního ÚSES na 
Svratce a na hydrofilní větev lokální úrovně vymezené na Dunávce. Samostatné hydrofilní 
větve také tvoří lokální biokoridor situovaný jižně od Medlova a lokální biocentrum s lokálním 
biokoridorem situované jižně od Přísnotic. 

Mezofilní větve jsou nejčastěji situovány ve svazích, které vymezují údolní nivy 
zastoupených toků. Z regionálního biokoridoru 1492 vychází mezofilní větev situovaná na 
jihozápadně orientovaném svahu údolí Šatavy. Větev je tvořena čtyřmi lokálními biocentry a 
pěti lokálními biokoridory. Z této větve vychází další mezofilní větev situovaná na západně 
orientovaných svazích údolí Lejtny. Větev tvoří tři lokální biocentra a čtyři lokální biokoridory. 
Mezofilní větev procházející na západně orientovaných svazích Jihlavy je tvořena třemi 
lokálními biocentry a třemi lokálními biokoridory. Na severně orientovaných svazích údolí 
Šatavy je situována další mezofilní vetěv. Větev tvoří dvě lokální biocentra a tři lokální 
biokoridory. Větev se napojuje mimo údolní polohy lokálním biokoridorem na regionální 
biocentrum Červené vrchy. Poslední mezofilní větev vychází z regionálního biokoridoru 1492 
jihozápadně od Hrušovan a míří na jižním směrem, kde jihozápadně od Přísnotic opouští 
řešené území. Větev je tvořena čtyřmi lokálními biocentry a čtyřmi lokálními biokoridory. 
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7.1.4.  Problematika realizace prvků ÚSES regionální úrovně 

Prvky hydrofilní větve regionálního ÚSES  

Větev RBK sledující tok Svratky je většinou vázána na upravený a ohrázovaný vodní tok, 
s výjimkou úseku vedeného po Vojkovickém náhonu a meandru řeky v Nosislavi (přírodní 
památka). Revitalizace některých úseků Svratky je značně omezená a podmíněná 
budováním jiných protipovodňových opatření (ohrázování vlastní zástavby sídel a pod.) 

Větev RBK sledující tok Jihlavy je z velké části vedena přírodě blízkými společenstvy luhu 
a břehových porostů, místy v prostoru odsazených hrází.  

RBC Rajhradská bažantnice (211) – uznaná bažantnice se speciálním režimem je 
v zásadním rozporu s posláním regionálního biocentra (zastoupení jehličnanů do 40 %, 
přemnožení jednoho druhu, vybíjení jiných druhů živočichů, konání honů). Možná realizace 
funkčního regionálního biocentra je podmíněna likvidací režimu bažantnice. 

RBC Slámová (1961) – v současné době vysoce produkční orná půda zařazená v I. a II. 
třídě ochrany, chráněná před velkými vodami. Výhledově se tu nepočítá s řízeným rozlivem 
Svratky. 

RBC Nosislav (47) – uznaná bažantnice - platí totéž, co pro RBC Rajhradská bažantnice  

RBC Medlovský mlýn (219) – značná část biocentra je tvořena meandry řeky a zbytky 
lužních lesů, vysoce produkční orná půda zařazená v I. a II. třídě ochrany tvoří izolované 
enklávy, není chráněná před velkými vodami. 

Prvky mezofilní větve regionálního ÚSES 

RBC 1894 Smolín – svažité, málo úrodné půdy, drobné lesíky (akátiny), sady a pastviny. 
Postupná realizace biocentra je reálná, biocentrum je však variantní, je možno je nahradit 
biocentrem Červené vrchy. 

RBC 48 Červené vrchy – je tvořené převážně lesními porosty s akátem a (méně) dubem. 
Plocha se nachází na ložisku štěrkopísků. Jedna z variant využití území (varianta maximální 
expoloatace suroviny) navrhuje v území těžbu až pod hladinu spodní vody, vytvoření 
přírodního jezera a lesních porostů. Biocentrum by ztratilo svůj reprezentativní charakter 
stanovišť suchých až omezeně zásobených vodou, vznikl by tu však zajímavý biotop 
s neočekávanými možnostmi biodiverzity.  

RBC Stará cihelna – součástí plochy jsou lesíky, ladem ležící plochy, dva registrované VKP. 
Realizace alespoň části RBC je reálná. 

RK 1492 – je navržen po okrajích těžebních prostorů, místy akátovými lesíky. Z velké části je 
jeho trasa realizovatelná v úseku Červené vrchy – Šimlochy, v úseku severně od údolí 
Šatavy po RBC Stará cihelna je možno jej využít i jako větrolam. 

RK 1492 – spojující RBC 191 Výhon s RBC 1961 Slámová i RBC Stará cihelna je 
realizovatelný s mírnými úpravami trasy. 

RK 1491 – realizace této trasy je velmi problematická a bude možná patrně až v souvislosti 
s komplexní pozemkovou úpravu. 

RK 126 – je v členitém území katastru Nosislavi, pravděpodobně realizovatelný za podmínek 
směn pozemků, využití registrovaných VKP a protierozních prvků. 

Trasa RK 1510 je vedena mimo řešené území 
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7.1.5.  SWOT analýza - ÚSES 

Silné stránky 

 základní prvky regionálního a lokálního ÚSES jsou vymezeny v rámci závazných územně 
plánovacích dokumentací; 

 obce pociťují potřebu zlepšení stavu obytného a přírodního prostředí, zvýšení estetiky 
krajiny - k uspokojení těchto potřeb může ÚSES významně přispět; 

 řada obcí má značné příjmy z podnikatelských činností v území a tudíž může 
spolufinancovat realizaci ÚSES a krajinných úprav; 

 existuje řada dotačních titulů podporujících realizaci ÚSES a krajinných úprav až do 
100 % nákladů; 

 v území se nachází řada málo úrodných zemědělských pozemků, které je možné 
v souvislosti se snižováním zemědělské výroby převést na plochy ÚSES. 

Slabé stránky 

 ÚSES vymezený v závazných územně plánovacích dokumentací je v řešeném území 
z části nefunkční – řada vymezených prvků není schopna plnit ekologicko-stabilizační 
funkce; 

 vlastníci pozemků, hospodařící subjekty i řadoví občané a zejména samosprávy jsou 
málo informováni o významu ÚSES pro krajinu a možnostech souvisejících s jeho 
realizací; 

 jednotlivé vymezené prvky ÚSES nemají vyřešeny majetkové vztahy (pozemkové úpravy, 
výkupy, dlouhodobé pronájmy), které je třeba vyřešit pro jejich účelnou ochranu a 
možnost čerpání dotací na jejich realizaci a údržbu, 

 investice na realizaci prvků ÚSES je finančně nákladná, 

 obce nemají dostatek vlastních pozemků pro realizaci navržených prvků ÚSES ani pro 
případnou výměnu se stávajícími vlastníky pozemků, 

 většina obcí nemá zpracované komplexní pozemkové úpravy, v rámci kterých jsou prvky 
ÚSES v území jednoznačně a trvale stabilizovány, 

 velké plochy území jsou denaturovány probíhající těžbou. 

Příležitosti 

 vytvoření funkčního systému ekologické stability se širokou škálou kladných vlivů na 
okolní krajinu, 

 výchova a motivace obyvatel ke vztahu ke krajině a jejímu přírodnímu prostředí, 
zakládání pozemkových a okrašlovacích spolků jako právnických osob – veřejně 
prospěšných společností s programem realizace ÚSES, 

 vyřešení majetkových vztahů nutných pro dlouhodobou stabilizaci těchto prvků v krajině, 

 možnost využití finančních zdrojů z národních dotačních titulů i fondů Evropské unie až 
do 100 % realizačních nákladů, 

 možnost levně vykupovat méně úrodné pozemky k realizaci prvků ÚSES, 

 možnost využít komplexních pozemkových úprav k realizaci environmentálních opatření, 

 realizovat prvky ÚSES v rámci rekultivací vytěžených ploch. 

Ohrožení 

 v území bude navržený ÚSES pouze formálně vymezen, 
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 vzhledem k častému střídání funkčních a nefunkčních prvků budou výrazně sníženy jeho 
kladné vlivy na krajinu, 

 nízký zájem občanů a organizací o vlastní iniciativu při tvorbě a ochraně okolní krajiny, 

 vlastníci pozemků nebudou souhlasit s odprodejem, případně směnou pozemků, 

 obce nedokáží využít dotačních fondů na podporu budování ÚSES (Česká republika 
nedokáže využívat dostatečně evropské fondy), 

 obecní zastupitelstva nebudou souhlasit s finančním zatížením obce budováním ÚSES, 

 vlastnící pozemků nebudou souhlasit se zpracováním komplexních pozemkových úprav,  

 vlastníci pozemků budou trvat na navrácení vytěžených ploch do ZPF, 

 realizace ÚSES ve vytěžených prostorách se nezdaří z důvodů špatného zakládání a 
pěstební péče. 

7.1.6.  Možnosti financování realizace ÚSES 

Finanční zdroje České republiky 

Finanční dotace vztahující se k realizacím přírodních prvků v nivách jsou poskytovány jako 
přímé finanční prostředky nebo jako nepřímé finanční podpory (např. příspěvek na úhradu 
úroku z úvěru). Základními poskytovateli těchto dotací jsou: 

1. Ministerstvo životního prostředí ČR – krajinotvorné programy; 

2. Ministerstvo zemědělství ČR – prostředky zaměřující se na zemědělský půdní fond. 

1.  Dotace poskytované Ministerstvem životního prostředí ČR 

Tyto dotace jsou nejvýznamnějším zdrojem financování. Základním finančním zdrojem 
jsou krajinotvorné programy: 

a) program péče o krajinu; 

b) program revitalizace říčních ekosystémů; 

c) program péče o přírodní prostředí. 

Program péče o krajinu dotuje prostředky neinvestičního charakteru především na 
realizace vedoucí k obnově a ochraně krajiny (dotace se nevztahují na údržbu a péči). 
Program je rozdělen do dvou podprogramů. 1. podprogram – Péče o krajinu (dotace na 
ochranu krajiny proti erozi, udržení kulturního stavu krajiny, podporu druhové 
rozmanitosti). 2. podprogram se vztahuje k péči o zvláště chráněná území. 

Program revitalizace říčních ekosystémů dotuje především investičními prostředky 
obnovu a péči o vodní režim krajiny. 

2.  Dotace poskytované Ministerstvem zemědělství 

Dotace se zaměřují především na zemědělský půdní fond, na který je možné čerpat 
dotace, jak na zalesňování zemědělských půd, tak na péči o stávající přírodní prvky 
(péče o trvalé travní porosty). 

Program Agrokomplex 2 poskytuje finanční podporu na realizaci nových přírodě blízkých 
prvků a částečně také na péči o prvky stávající. Dotace jsou poskytovány na: 

 zatravnění a údržbu trvalých travních porostů na zemědělské půdě; 

 založení prvků ÚSES a péči o ně; 

 zalesnění zemědělské půdy, včetně následné péče. 
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Finanční zdroje Evropské unie 

Dotace poskytované ze zdrojů Evropské unie (EU) jsou poskytovány z tzv. operačních 
programů. Obecně je možné konstatovat, že získání dotace ze zdrojů EU jsou zpravidla 
poskytovány na rozsáhlejší projekty s větším finančním zatížením. Často se jedná o projekty 
s regionálním až nadregionálním charakterem. Důležitou charakteristikou dotací 
z jednotlivých operačních programů je, že nesmí být kombinovány dotacemi z jiných 
finančních zdrojů. Mezi základní dotační programy patří:  

1. Operační program infrastruktura 

2. Operační program rozvoje venkova 

3. Program LEADER 

1. Operační program infrastruktura 

Jako zdroj financování je využitelná 3. priorita programu, která se zaměřuje na 
zlepšování environmentální infrastruktury - opatření 3.1. Obnova environmentálních 
funkcí území. V rámci tohoto opatření jsou poskytovány dotace na revitalizace vodních 
toků, úpravy k obnově funkce pramenných oblastí a mokřadů, budování a obnově 
retenčních nádrží a suchých poldrů. Tento operační program poskytuje dotace jak na 
vlastní realizaci projektů, tak také na projektovou dokumentaci. Žadatel o dotaci z tohoto 
programu musí být vlastníkem nebo nájemcem nemovitosti, která je předmětem podpory 
a zároveň musí mít vyřešen majetkoprávní vztah k pozemku, na kterém bude případný 
předmět podpory realizován. 

2.  Operační program rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství 

Jako zdroj financování je využitelná 1. a 2. priorita programu. Do 1. priority náleží 
opatření 3.1.4. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd. V rámci tohoto opatření 
jsou poskytovány dotace od 600 do 300 000 euro na jednoho příjemce. Do 2. priority 
náleží opatření 2.1.1. Pozemkové úpravy (dotace na geodetické práce i na vlastní 
realizaci pozemkových úprav až do 100 % nákladů) a opatření 2.1.2. Obnovení 
potenciálu a zachování zemědělské krajiny (dotace na výstavbu a rekonstrukce 
malých vodních nádrží na zemědělsky využívaných pozemcích až do 100 % nákladů). 

3.  Program LEADER 

Záměrem tohoto programu je podpořit na principu partnerství sociální a hospodářský 
rozvoj venkovských mikroregionů a přispět ke zkvalitnění životního prostředí a života na 
venkově. Žadatelem o dotaci mohou být právnické a fyzické osoby i podnikatelské 
subjekty se sídlem nebo působností ve schváleném mikroregionu. V rámci programu 
LEADER je využitelný 3. dotační titul Zhodnocení kulturních a přírodních zdrojů, který 
dotuje obnovu zdevastované krajiny, nákup a výsadbu rostlin, rehabilitace přírodních 
lokalit a další.  

7.2.  REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ 

Důležitým úkolem péče o krajinu je revitalizace hydrologické sítě. Je zaměřena na obnovu 
přirozeného, či přírodě blízkého režimu v nivách, který byl v minulosti narušen zejména 
úpravami vodních toků, odvodňováním říčních niv, likvidací mokřadů, trvalých travních 
porostů a lužních lesů. Způsob využívání niv je třeba přizpůsobit i potřebám ochrany před 
povodněmi. 
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V řešeném území proběhlo v minulých létech několik významných revitalizačních opatření, 
která uvádí následující tabulka. 

Tabulka Revit 1 – Realizovaná revitalizační opatření 

katastrální 
území 

investor akce program 
rok 

realizace 
poznámka 

Nosislav LČR LZ 
Židlochovice 

Knížecí les - 
obnova mokřadů, 
úprava toku „Staré 
Šatavy“ 

PPK 1999  

Nosislav LČR LZ 
Židlochovice 

budování tůní 
v lokalitě Termanec 

PPK 2000  

Přísnotice  obec obnova tůní ve VKP 
Želízka 

PPK 1999  

Sobotovice obec  3 vodní tůně  PPK 1999 jedna tůň 
degradována 
intenzivním 
chovem ryb 

Unkovice LČR LZ 
Židlochovice 

odbahnění tůně, 
prosvětlení porostů 

PPK 2001  

Vojkovice obec úpravy rybníka 
Šimlochy, 
odbahnění, úprava  
mokřadu a mělčiny 

SFŽP 2003   

Žabčice obec zbudování 2 tůní, 
úprava břehů 
stávající nádrže, 
odbahnění kanálu 

PPK 2000 jedna tůň 
degradována 
intenzivním 
chovem ryb 

Žabčice, 
Přísnotice  

ZVS revitalizace 
bezejmenného toku 
(meandry, příčné 
prahy, břehový 
porost), vyhloubení 
tůní mimo tok  

program 
revitalizace 
říčních 
systémů 

2000  

Nesporný úspěch revitalizačních opatření povzbudil obce k jejich další realizaci a vyvolal 
potřebu kompletnějších materiálů, které by nastínily možnost celkové realizace 
revitalizačních opatření a čerpání finančních zdrojů.  

Pravděpodobně územně nejrozsáhlejší doposud zpracovanou dokumentací je studie Návrh 
revitalizačních opatření v Povodí Šatavy (ČSOP - ZO Brněnsko, 2005). Studie ve své 
analytické části velmi podrobně dokumentuje biotu v nivě Šatlavy a jejich přítoků Syrůvky a 
Lejtny a navrhuje řadu revitalizačních opatření systematicky na celém hlavním toku, přítocích 
a nivách. 

K zásadním opatřením navrhovaným v této studii patří  

Odbahnění rybníků: 

 Syrovnický, 

 Šejba 
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Vybudování nových nádrží 

 v Bratčicíchj jihovýchodně od Bratčic (průtočný rybník) 

 v Sobotovicích – západně od Sobotovic 

 v Unkovicích v prostoru mezi VKP Unkovické louky a Šatavou - obtočný rybník a nové 
rameno toku0 

 v Žabčicích – obtočný rybník na hranici katastru Unkovice a Žabčice v lokalitě Krejty 

Vybudování velkých mokřadů  

 jižně od Bratčic v prostoru u silnice Bratčice - Němčičky 

 poblíž rybníků Šejba a Šimlochy ve Vojkovicích  

 v Hrušovanech poblíž Hrušovanského rybníčka 

 v Unkovicích v souvislosti s budováním nového rybníka  

 v Žabčicích v souvislosti s budováním nového rybníka 

 v Přísnoticích na soutoku „Staré Šatavy a Šatavy 

 v Přísnoticích podél Šatavy v lokalitě V oknech 

 v Nosislavi podél Šatavy v Lokalitě Želízka 

 v Nosislavi v lokalitě U ruky  

Revitalizace stávajících menších mokřadů  

 po celé délce toku Šatavy a „Staré Šatavy“ 

Regenerace polních toků 

 meliorační odpady v Nosislavi v polní trati Niva 

Revitalizace toku - v celé jeho délce  

 výstavba velkých příčných objektů  

 budování malých příčných objektů (prahy) 

 hloubení tůní 

 úprava tvaru koryta 

 úprava směrového vedení koryta 

 výsadba a rekonstrukce břehových porostů 

 výsadby vegetačních doprovodů 

Pro území Nosislavi zpracovala firma Atelier Fontes následující materiály: 

Studie vodohospodářských a krajinářských úprav vybraných ploch v Nosislavi. 
Navržené úpravy spočívají v úpravě stávající vodní nádrže, vybudování nové vodní nádrže, 
vybudování protierozní meze, návrhu zatravnění, výsadbě regionálního biokoridoru, výsadbě 
lokálního biokoridoru, výsadbách dřevin podél vodoteče a podél hranic teras.  

Protierozní ochrana Přední Hory investiční záměr – koncept dokumentace k územnímu 
řízení zpracován v roce 2001 Projekt řeší navržení soustavy cestních příkopů, zatravněného 
průlehu a úpravy polních cest. 

Pro území Rajhradu, Popovic a Opatovic (Mikroregion Rajhradsko) je zpracována 
poradenskou firmou ENVICO, s.r.o. studie revitalizace vodních náhonů a starých 
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Svrateckých ramen v prostoru Rajhradského kláštera, Rajhradské bažantnice a návrh 
rybníka v Popovicích na okraji Rajhradské bažantnice.  

Zásadním průlomem do chápání revitalizace velkých vodních toků je koncepce 
protipovodňové ochrany, zpracovávaná státním podnikem Povodí Moravy, která předpokládá 
v souvislosti s vytvořením retenčních prostorů a řízeného rozlivu likvidaci části levobřežní 
hráze Svratky v k.ú. Opatovice a umožnění revitalizace toku v délce cca 500 m a likvidaci 
části pravobřežní hráze Svratky v katastru Nosislavi a umožnění revitalizace toku v délce cca 
450 m. Podrobné projekční řešení je ve stadiu rozpracovanosti. 

Poskytování finančních prostředků z programu revitalizace 

Finanční prostředky jsou poskytovány na realizaci revitalizačních opatření v rámci těchto 
podprogramů: 

a) revitalizace přirozené funkce vodních toků: 

 revitalizace vodních toků a jejich přírodního charakteru, včetně jejich niv, popř. včetně 
prokazatelně nezbytných výkupů pozemků k zajištění trvalé existence a ekologických 
funkcí revitalizovaných úseků toků a jejich niv (vodní tok ve smyslu § 43 zákona č. 
254/2001 Sb.); 

 revitalizace odstavených ramen vodních toků; 

 revitalizace pramenných oblastí; 

 základní revitalizace břehových nebo doprovodných porostů podél vodních toků a 
melioračních kanálů jako nedílná součást většího investičního celku realizovaného 
v rámci Programu revitalizace; 

 revitalizace opatření k zajištění trvalé existence a ekologických funkcí přirozeně 
revitalizovaných úseků toků a jejich niv, včetně výkupů pozemků nezbytných 
k zajištění trvalé existence a ekologických funkcí přirozeně revitalizovaných úseků 
toků a jejich niv. 

b) zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní 
režim  

 revitalizace nevhodně odvodněných pozemků a odvodňovacích soustav; 

 revitalizace a zakládání mokřadních ekosystémů; 

 opatření pro obnovu zásob podzemních vod; 

 opatření pro obnovu a stabilizaci vsakovacích ploch; 

 protierozní opatření vázaná na zlepšování stability vodního režimu. 

c) odstraňování příčných překážek na vodních tocích a podpora takových 
technických řešení, která je neobsahují (doplňování a stavba rybích přechodů)  

 doplňování a stavba rybích přechodů; 

 další opatření na tocích zajištující jejich zprůchodnění pro přirozenou migraci bioty. 

d) revitalizace retenční schopnosti krajiny  

 revitalizace v minulosti zaniklých a poškozených retenčních prostorů (nevztahuje se 
na následky zanedbání povinné údržby objektu); 

 zakládání nových retenčních prostorů, zejména jako součásti systémů ekologické 
stability krajiny; 
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 zvyšování retenční schopnosti území (např. poldry, systémy hrází, občasné rozlitiny 
apod.); 

 protipovodňová opatření retenčního charakteru vázaná na zvýšení stability vodního 
režimu území. 

e) revitalizace přirozené funkce vodních toků s revitalizací retenční schopnosti 
krajiny 

 revitalizace vodních toků a jejich přírodního charakteru, včetně jejich niv, popř. včetně 
prokazatelně nezbytných výkupů pozemků k zajištění trvalé existence a ekologických 
funkcí revitalizovaných úseků toků a jejich niv (vodní tok ve smyslu § 43 zákona č. 
254/2001 Sb.); 
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8.  ANALÝZA VLIVU URBANIZACE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 
A SUBURBANIZACE MĚSTA BRNA NA ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 

Řešené území se nachází v suburbánní zóně města Brna, s dojížďkovou dostupností, která 
se pohybuje kolem 20 minut. Leží na významných rozvojových osách Brno – Břeclav a Brno 
– Pohořelice.  

Většina obcí v území je z hlediska demografického stabilizovaná až mírně progresivní, trend 
suburbanizace v posledních 15 létech se začíná projevovat dalším nárůstem obyvatelstva 
v produktivním věku. K obcím s demografickou situací v posledních 35 létech stabilizovanou 
až progresivní patří Rajhrad, Hrušovany, Medlov, Vojkovice a Unkovice, úbytek obyvatel do 
roku 1990 zaznamenali v obcích Bratčice, Ledce, Sobotovice, Syrovice, Popovice, Opatovice 
a Nosislav. V současné době se i v těchto obcích demografické trendy zlepšují.  

Komunikační koridory  

Řešeným územím vede při východním okraji dálnice D 2 se sjezdem v Blučině, rychlostní 
komunikace R 52 Brno – Pohořelice se sjezdem v katastru Sobotovice a Smolín, silnice 
II/425 Rajhrad – Břeclav, silnice II/416 Pohořelice – Židlochovice - Slavkov a silnice III/42510 
Rajhrad – Smolín. Územím prochází železniční trať č. 250 Brno – Břeclav se zastávkami 
Rajhrad, Vojkovice, Hrušovany a Žabčice.  

Územím prochází pravděpodobná trasa koridoru pro vysokorychlostní železniční trať Brno – 
Vídeň. Zatímco silniční koridory napojují řešené území na dálniční síť a umožňují rychlé 
spojení ve směru na Brno, Bratislavu, případně Vídeň, vysokorychlostní trať je v území spíše 
bariérou. Její přesná lokalizace bude upřesňována v dalších létech.  

Silnice II/425 vede přibližnou stopou původní středověké komunikace. Její trasa prochází 
zastavěným územím Rajhradu a Vojkovic, částečně se dotýká i zastavěného území Holasic 
a Nosislavi. Značná dopravní zátěž na této silnici zhoršuje životní prostředí ve 
vyjmenovaných sídlech.  

Nákladní doprava, zejména z průmyslové zóny Hrušovany, neúměrně zatěžuje jádro této 
obce. Ve stadiu projednávání je projektová dokumentace řešící obchvat Hrušovan, 
respektive přeložku silnice Židlochovice - Žabčice 

Průmyslové a podnikatelské zóny  

Územní prognóza Jihomoravského kraje předpokládá v řešeném území jednu regionálně 
významnou průmyslovou zónu – Rajhrad o výměře cca 56 ha v katastrech Rajhrad, Holasice 
a Syrovice. Ostatní podnikatelské zóny jsou zahrnuty do jednotlivých územních plánů obcí a 
jsou lokálního, případně mikroregionálního významu. Navrhované průmyslové zóny využívají 
dopravně výhodných poloh při železnici a rychlostní komunikaci (Unkovice, Hrušovany, 
Žabčice Syrovice, Sobotovice), případně navazují na stávající výrobní a zemědělské areály 
(např. Opatovice). Výraznější podnikatelské zóny nejsou navrhovány v Popovicích, Nosislavi 
a Přísnoticích.  

Rozvoj bydlení v příměstské zóně  

Rozvoj bydlení v jednotlivých obcích je dán typickou suburbanizací, která se bouřlivě rozvíjí 
v příměstských zónách všech velkých a středně velkých měst. Územní plány jednotlivých 
obcí reagovaly značnou nabídkou ploch pro bydlení. Ukvapený rozvoj ploch pro bydlení je 
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však často situuje do lokalit méně vhodných – záplavová území, polohy inverzní, blízkost 
dopravně zatížených silničních tahů.  

Všechny obce řešeného území mají zpracované územní plány, případně je dopracovávají. 
Řada územních plánů již byla rozšířena o změny, spočívající převážně v rozšíření 
nabídkových ploch pro bydlení, případně podnikání. 

Tabulka Urb 1 - Přehled platné ÚPD 

obec typ ÚPN zpracovatel schváleno 

Bratčice ÚPN SÚ A + D tvorba 06/2000 

Holasice ÚPN SÚ Urbanistické středisko Brno 03/1998 

1. změna  Urbanistické středisko Brno 11/2002 

Hrušovany u Brna ÚPN SÚ Ateliér ERA 11/1998 

Změna č. 1 Silniční projekt; Atelier D.D + AD 01/2004 

Ledce ÚPN SÚ Löw & spol.  06/2000 

1. změna  Löw & spol.  07/2004 

Medlov ÚPN SÚ A + D tvorba 03/2000 

Změna č. 1 Ateliér PROJEKTIS 05/2003 

Nosislav ÚPN SÚ Ing. arch. Hála 04/1998 

Změny č. 1 Ing. arch. Hála 09/2000 

Opatovice ÚPN SÚ Ing. arch. Dubská 04/2000 

Popovice ÚPN SÚ Urbanistické středisko Brno 02/1997 

1. změna  Urbanistické středisko Brno 03/2004 

Přísnotice ÚPO Ing. arch. Hála 06/2002 

Rajhrad ÚPN SÚ Urbanistické středisko Brno 11/1996 

1. změna  Urbanistické středisko Brno 11/2002 

Sobotovice ÚPN SÚ Ateliér PROJEKTIS 04/1999 

Změna č. 1 Ateliér PROJEKTIS 10/2002 

Změna č. 2 Ateliér PROJEKTIS 10/2004 

Syrovice ÚPO Atelier URBI 09/2002 

Unkovice ÚPO Ing. arch. Kabeláč koncept 

Vojkovice ÚPN SÚ Ateliér ERA 05/1998 

Žabčice ÚPN SÚ Ing. arch. Strublová 09/1999 

Suburbanizace a změna životního stylu s sebou přinášejí řadu nových problémů. Motivem 
suburbanizace je idea bydlení v klidném venkovském prostředí, vlastním rodinném domku, 
s dostupným zázemím pro sport a rekreaci. Výraznou motivací jsou i nižší ceny pozemků pro 
výstavbu. 

Problémy, které suburbanizace přináší, jsou zvýšené náklady na budování inženýrských sítí, 
na občanskou vybavenost, zatížení území dopravou, výrazný zásah do venkovské komunity. 
Vesnice se stávají pro určitou část obyvatel noclehárnami, byť luxusními, lokality nových 
domků tvoří jakési ghetto, nakupuje se v supermarketech, děti chodí do školy v místě 
zaměstnání rodičů, nikoliv v místě bydliště. Noví obyvatelé se nestávají součástí komunity 
obce (v horším případě vzniká syndrom „my a oni“). 
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Společnost, poučena vývojem ze zahraničí, se musí zaměřit na podporu komunitního života 
a usměrňovat soužití obyvatel, péčí o krajinu vytvářet v nových obyvatelích pocit domova a 
lokální sounáležitosti. 
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9.  ANALÝZA STAVU A PERSPEKTIV TĚŽBY NEROSTNÝCH 
SUROVIN V ÚZEMÍ 

Zpracoval: RNDr. Ladislav Opekar, G E T, s.r.o.  

9.1.  PODROBNÁ GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Území řešené předkládaným projektem krajinného plánu je budováno mořskými uloženinami 
třetihorního stáří, které jsou na povrchu v různé míře překryty erozními relikty říčních 
sedimentů třetihorního a zejména čtvrtohorního stáří, uloženinami říčních a potočních niv, na 
plošinách a svazích pak sprašemi a sprašovými hlínami, svahovými hlínami a vzácněji i 
dalšími čtvrtohorními uloženinami, například vátými písky. Při severozápadním okraji území 
vystupují na den „žuly“ brněnského masivu, přesněji biotitické granodiority, typ Tetčice. 
Východní okraj masivu jako součást bruniovistulika buduje hlubší podloží zájmového území. 

Neogén 

Mořské uloženiny jsou součástí západního okraje neogénní karpatské předhlubně. Jejich 
mocnost roste generelně od západu k východu od nuly (výchozy brněnského masivu) do 
vyšších stovek metrů. Jsou miocénního stáří, v detailu ottang-eggenburg až spodní baden-
morav (P. Havlíček et al., 1992, I. Cicha et al., 1963). K základním litostratigrafickým typům 
patří řasové vápence, písčité vápence, vápnité jíly neboli slíny („tégly“) a vápnité písky i 
štěrky spodnobádenského stáří (morav) a vápnité prachové jíly („šlíry“) karpatského stupně. 
Bazální klastika stáří ottang-eggenburg jsou vyvinuta v podobě písků a štěrků a na povrch 
neogénu vystupují pouze v prostorově omezených úsecích. Na severozápadě zájmového 
území (mezi Syrovicemi a Rajhradem) se vyskytují denudační relikty svrchnomiocénních 
říčních sedimentů (písky a písčité štěrky). 

V těžebním území Syrovicko-iváňské terasy tvoří přímé podloží kvartéru sedimenty spodního 
badenu - vápnité jíly s polohami vápnitých písků. Jíly jsou světle šedé, zelenavě šedé, 
zpravidla nevrstevnaté, jílovito-prachovité až prachovito-písčité, silně vápnité, nepravidelně 
až střípkovitě odlučné. Písčitý vývoj představují zelenošedé, světlešedé až modrošedé, 
převážně jemně až středně zrnité, nevrstevnaté, silně vápnité písky. Mohou tvořit rozsáhlá 
čočkovitě uspořádaná tělesa laterálně zastupující jílovito-prachovité horniny. Významnější 
akumulace těchto tzv. žabčických nebo smolínských písků vystupují na povrch neogénu 
zejména v okolí bývalé žabčické pískovny (dnes skládka ASA, s.r.o.). Obsah karbonátů 
v horninách zpravidla přesahuje 15 %. 

Kvartér 

Hodnocené území je součástí geologického regionu V2 – kvartér moravských úvalů. Nachází 
ve střední části Dyjsko-svrateckého úvalu v oblasti vývoje střední skupiny teras Jihlavy, 
Svratky a jejích přítoků. Problematiku fluviálních sedimentů v širších souvislostech Dyjsko-
svrateckého úvalu se zabývali I. Cicha a kol. (1963), J. Demek – H. Seichertová (1963) a 
zejména A. Zeman (1974), který navrhl novou korelaci terasových stupňů, v pozdějším 
období pak P. Havlíček a kol. (1992).  

Dle dosavadních poznatků se v zájmovém území vyskytují především říční terasy tzv. 
„mladšího terasového stupně“, které lemují břehy Jihlavy a Svratky a jejích přítoků. Jde 
o říční písčité štěrky stáří günz, mindel až starší riss (hlavní terasa s bází u Jihlavy na 181-
184 m n.m.) a mladší riss (báze na 172-175 m n.m.). Mladopleistocénní fluviatilní písčité 
štěrky würmského stáří jsou vyvinuty v nivě Svratky (báze 165-166 m n.m.) a jsou významné 
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svými akumulacemi pitné vody. Nejvyšší a nejstarší terasové stupně s úrovní báze kolem 
230 m n.m. (např. nad Smolínem) byly řazeny ke „staršímu štěrkopískovému pokryvu“ 
plioplestocénního stáří (donau?), ale nejsou pro to dostatečné důkazy (P. Havlíček et al., 
1992).  

Spraše a sprašové hlíny jsou v zájmovém území würmského stáří. Na plochých elevacích 
jsou uloženy v mocnostech zpravidla od nuly do 2 m, zatímco na jižních a východních 
svazích může jejich mocnost narůstat v řádu vyšších metrů. Ve skrytých erozních rýhách, 
zaplněných sprašemi, sprašovými hlínami a hlinitými písky může mocnost kvartéru 
dosáhnout až 15 m.  

Ploché údolní nivy Jihlavy a Svratky a jejích přítoků budují fluviální, převážně písčito-hlinité 
sedimenty holocénního stáří. Povrch údolní nivy Jihlavy a Svratky klesá v zájmovém zemí 
generelně od S k J z +185 m n.m. na +175 m při soutoku. Nivy jsou budovány povodňovými 
hlínami až hlinitými písky, hlouběji písky a štěrky o celkové mocnosti zpravidla 3-6 m, 
v centrální zóně toku i přes 10 m. Okraje údolních niv a periodicky protékaných údolí lemují a 
překrývají splachy a svahoviny - ronové písčito-hlinité sedimenty pestrého petrografického 
složení, v celém profilu humózní a zpravidla 1-3 m mocné. 

Syrovicko-iváňská terasa 

Zcela ojedinělým geologickým útvarem je tzv. Syrovicko-iváňská terasa, vyvinutá zhruba 
v severojižním směru (SSZ-JJV) v západní části zájmového území. Nejde v pravém slova 
smyslu o říční terasu, ale o mohutný erozní relikt staropeistocénního toku řeky Jihlavy, který 
se uchoval včetně zahloubeného koryta v území o délce 15 km a šířce 200-500 m.  

Sedimentární výplň zde tvoří fluviální živcové písky a štěrky „mladšího štěrkopískového 
pokryvu“o mocnosti až 20-25 m, které se uložily ve spodním pleistocénu patrně v období 
günzkého glaciálu v zahloubené struktuře. V pozdějších obdobích kvartéru došlo k přeložení 
toku západním směrem a v důsledku další eroze k zaříznutí údolí okolních řek až na 
současnou úroveň. Erozní relikt dnes tvoří plochou vyvýšeninu mezi nivou Jihlavy a Svratky. 
Povrch této vyvýšeniny je oproti nivám převýšen místy až o 40-50 m, báze uloženin 
Syrovicko-iváňské terasy je oproti nim převýšena o 15-25 m. 

Územím Syrovicko-iváňské terasy se kromě autorů uvedených v předchozí kapitole 
systematicky zabývali V. Mátl a kol. (1980, 1986, 1987, 1990, 1991, 1997), F. Marek a kol. 
(1990, 1991), H. Drobníčková a kol. (1973, 1999) a L. Opekar a kol. (2002). 

Ve směru od shora dolů jsou v Syrovicko-iváňské terase rozlišovány tři dílčí horizonty (1,2,3), 
které se liší mocností, petrologickou skladbou i ložiskovým významem. Jsou 
charakterizované určitým surovinovým typem (A, B, C). V pořadí dle vzniku polohy, tedy ve 
směru od spodu vzhůru, jde o bazální štěrkopísky (surovinový typ C v horizontu č. 3), 
živcové písky a štěrkopísky (surovinový typ B v horizontu č. 2) a červenohnědé jílovité 
štěrkopísky (surovinový typ A v horizontu č. 1). Někdy je vyvinut jílovitý proplástek, zpravidla 
při bázi horizontu č. 2. Podloží tvoří neogénní jíly a písky, nadloží pleistocénní spraše.  

Schematický geologický profil charakterizující střední část Syrovicko-iváňské terasy je 
uveden na obrázku č. 1. Jde o příklad z výhradního ložiska živcové suroviny a štěrkopísku 
Ledce-Hrušovany u Brna. 
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Obrázek č. 1 – Schematický geologický profil ve střední část Syrovicko-iváňské terasy 
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Vyhrazený nerost živec (živcová surovina) je dnes bilancován v surovinovém typu B 
(případně A+B) ve frakci 4-8 mm. Dle normových požadavků ČSN 72 1370 vyhovuje zdejší 
v průměru jakostní třídě Ž60K100. Průměrný výnos živcové frakce 4-8 mm činí v severní 
části terasy cca 4,6 % hm. V jižní části terasy (v území jižně od skupiny VVTL plynovodů) již 
výskyty živcové suroviny nesplňují parametry podmínek využitelnosti, případně jde pouze 
o výchozovou oblast bazálního štěrkopísku, kde byl surovinový typ B erodován. 

Nevyhrazený nerost štěrkopísek (SP) je hodnocen dle ČSN 72 1512 jako hutné kamenivo 
pro stavební účely. Jde o  

 kamenivo ve společných blocích s živcovou surovinou jako podsítné (0-4 mm) a nadsítné 
(0-8mm) živcové frakce; 

 štěrkopísek v samostatných blocích s negativním hodnocením z hlediska obsahu živců, 
zpravidla v podloží ložiska živcové suroviny (poloha bazálního štěrkopísku), méně často 
v plošném pokračování ložiska ZS (surovinový typ B s negativním hodnocením z hlediska 
obsahu živců 

 zbytkové zásoby bazálního štěrkopísku ve vytěžené, případně rekultivované ploše – 
spodní partie surovinového typu C v ochranné zóně hladiny podzemní vody na ložiskách 
Bratčice a Hrušovany u Brna. 

9.2.  SUROVINOVÝ POTENCIÁL ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

V územ řešeném předkládaným projektem krajinného plánu se nacházejí tyto suroviny: 

1) vyhrazený nerost živec - živcová surovina (ZS) - zásoby se evidují v tunách; 

2) nevyhrazený nerost štěrkopísek (SP) - zásoby se evidují v m3; 

3) nevyhrazený nerost cihlářská surovina (CS) - zásoby se evidují v m3. 

V těchto surovinách byly v minulosti vymezeny tyto zkladní typy ložiskových objektů: 

a) výhradní ložiska (B) vyhrazených nerostů, případně výhradní ložiska nevyhrazených 
nerostů, kde nerosty patří státu. Jsou vedená v bilanci zásob výhradních ložisek ČR Stát 
poskytuje výhradním ložiskům ložiskovou ochranu v podobě chráněných ložiskových 
území. Průzkum výhradních ložisek se řídí ustanoveními zákona č. 62/1988 Sb. 
o geologických pracích v platném znění (stanovení průzkumného území). Těžba 
výhradních ložisek se řídí ustanoveními zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon) v platném 
znění: oprávnění organizace k dobývání výhradního ložiska vzniká stanovením 
dobývacího prostoru, těžbu však může organizace zahájit až na základě výsledku řízení 
o povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru nebo v jeho části v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 61/1988 Sb. (zákon o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě); 

b) nevýhradní ložiska nevyhrazených nerostů (D) nebo nevýhradní ložiska nevyhrazených 
nerostů, vyřazená z bilance zásob (N). Nevýhradní ložiska jsou součástí pozemku, 
nejsou chráněna podle Horního zákona a jejich těžba probíhá na základě územního 
rozhodnutí a povolení činnosti prováděné hornickým způsobem v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 61/1988 Sb., zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní 
báňské správě; 

c) prognózní zdroje vyhrazeného nerostu evidované (P) a ostatní (Q), prognózní zdroje 
nevyhrazeného nerostu registrované (R) nebo ostatní (Q). Ochranou a evidencí 
evidovaných a registrovaných prognózních zdrojů je pověřeno MŽP ČR. 
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Kromě toho se v celém zájmovém území nacházejí nebo mohou nacházet ložiska vytěžená 
(U) s ukončenou těžbou a ložiska a prognózní zdroje zrušené (Z), na které se pohlíží, jakoby 
neexistovaly.  

Surovinový potenciál syrovicko-ivaňské terasy 

Průmyslový význam mají především ložiska živcové suroviny (ZS) a štěrkopísku (SP), 
vymezená ve fluviálních uloženinách syrovicko-ivaňské terasy, kterými se budeme dále 
zabývat.  

V celé Syrovicko-iváňské terase dnes hodnotíme cca 178 mil. m3 živcových písků a 
štěrkopísků, z toho 7 mil. m3, resp. 12 mil. t připadá na živcovou surovinu a 171 mil. m3 na 
písky a štěrkopísky. Z celkového množství 178 mil. m3 celkem 135 mil. m3, tedy ¾ objemu, 
tvoří evidované zásoby výhradních a nevýhradních ložisek Zbývající část (43 mil. m3, tedy 
¼ výše uvedeného objemu) představují orientačně hodnocené objemy štěrkopísků 
v prostoru nebo v předpolí výhradních ložisek živcové suroviny dle Opekara a kol. (2002, FZ 
6654) na lokalitách Hrušovany u Brna-Protlas, Medlov-Smolín, Smolín-Žabčice. Zahrnuje 
rovněž dosud neověřenou část prognózního zdroje živcové suroviny Medlov-Smolín, 
přilehlou k CHLÚ Ledce a odhad objemu štěrkopísku v jeho ploše. K tomu poznamenáváme, 
že větší část tohoto prognózního zdroje ležící západně od rychlostní komunikace Brno-
Pohořelice-Wien byla přehodnocena v roce 2002 v rámci FZ 6654: buď s pozitivním 
výsledkem jako nové výhradní ložisko živcové suroviny Medlov-Smolín, nebo s negativním 
výsledkem jako nevýhradní štěrkopísky lokality Medlov-Smolín v širším slova smyslu. 

Roční těžba materiálu (živcová surovina a štěrkopísek) se v syrovicko-ivaňské terase 
v posledních letech pohybuje těsně nad 1 mil. m3. Při současné úrovni těžby a při 80 % 
výrubnosti by uvedený objem 178 mil. m3 vystačil minimálně na 140 let. K tomu je třeba 
poznamenat, že po celá 70. a 80. léta byla roční těžba zhruba dvojnásobná: na největších 
ložiskách Bratčice a Hrušovany u Brna se v té době těžilo ročně celkem 1,8-2,2 mil. m3! 

V zájmové severní části terasy se nachází 92 % námi vyčísleného objemu živcových písků a 
štěrkopísků: cca 164 mil. m3. Přitom více než ¾ celkového objemu připadá na výhradní 
ložiska Bratčice, Hrušovany u Brna a Ledce-Hrušovany u Brna. Na těžbě se v posledních 
letech podílí severní část terasy 81 %, jižní část 19 %. Největšími těžaři jsou Družstvo 
DRUMAPO a Brněnské papírny, s.p., které těží dohromady téměř 65 % celkového objemu. 

Přehled ložisek a těžebních organizací 

Tabulka Těž 1 – Přehled využívaných ložisek a těžebních organizací 

Ložisko (lokalita)  Charakteristika ložiska (lokality) Organizace Adresa

 Bratčice (3 011 000)  výhradní ložisko ZS a SP  Družstvo DRUMAPO  664 66  Němčičky 94

 Hrušovany u Brna-Protlas (3 262 600)  část výhradního ložiska ZS  AGRO Brno-Tuřany, a.s.  Dvorecká 363/31, 620 00  Brno

 - ložisk. úsek Hrušovany u Brna-Zadní Protlas  (těžba na 1 ze 4 lož.úseků)

 Hrušovany u Brna (5 230 200)  evidované nevýhradní ložisko SP

 Ledce-Hrušovany u Brna (3 220 300)  výhradní ložisko ZS a SP  Lasselsberger, a.s.  Tovární 36, 373 12  Borovany 

 Hrušovany u Brna (3 010 900)  výhradní ložisko ZS a SP  Brněnské papírny, s.p.

 nájemce: Ing. Čtverák-Pískovna Hrušovany  Hradčany 118, 666 03  Tišnov

 Pohořelice-Smolín III (5 235 800)  evidnované nevýhradní ložisko SP  Pískovny Morava, s.r.o.  Vídeňská 11/127, 619 00  Brno

 Žabčice (5 258 200)  evidnované nevýhradní ložisko SP  Písek Žabčice, s.r.o.  Slovanské nám. 9, 612 00  Brno

 Sobotovice (5 238 400)  evidnované nevýhradní ložisko SP  Českomorav. štěrkovny, a.s.   -  (dotěženo, rekultivováno)

     (dotěženo, rekultivováno)

Poznámky:     ZS = vyhrazený nerost živcová surovina

 SP = nevyhrazený nerost štěrkopísek (mimo výhradní ložiska je součástí pozemku)  
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Tabulka Těž 2 – Přehled nevyužívaných ložisek a zájmových organizací 

Ložisko (lokalita)  Charakteristika ložiska (lokality) Organizace Adresa

 Medlov (3 011 001)  výhradní ložisko ZS a SP  Pískovny Morava, s.r.o.  Vídeňská 11/127, 619 00  Brno

 Medlov-Smolín (3 262 500)  výhradní ložisko ZS  LOMY, s.r.o.  Vídeňská 127, 619 00  Brno

 Hrušovany u Brna-Protlas (3 262 600)  část výhradního ložiska ZS  AGRO Brno-Tuřany, a.s.  Dvorecká 363/31, 620 00  Brno

 - ložisk. úsek Hrušovany u Brna-U Pětky

 Hrušovany u Brna-Protlas (3 262 600)  část výhradního ložiska ZS  Lasselsberger, a.s.  Tovární 36, 373 12  Borovany 

 - ložisk. úsek Hrušovany u Brna-Červené Vrchy

 Hrušovany u Brna-Protlas (3 262 600)  část výhradního ložiska ZS   -   -

 - ložisk. úsek Ledce u Ž.-Horní Protlas

 Smolín-Žabčice (3 262 400)  výhradní ložisko ZS   -   -

Poznámky:     ZS = vyhrazený nerost živcová surovina

 SP = nevyhrazený nerost štěrkopísek (mimo výhradní ložiska je součástí pozemku)  

Přehled chráněných ložiskových území (CHLÚ)  

v řazení od SZ k JV: 

 CHLÚ Bratčice o ploše 5,7392755 km2 bylo stanoveno MNV Dolní Kounice č. 5/88, č.j. 
847/88 z 3.6. 1988 pro ochranu zásob nevyhrazeného nerostu štěrkopísku na výhradním 
ložisku Bratčice B 3 011 000; 

 CHLÚ Medlov I o ploše 3,9831759 km2 bylo stanoveno MŽP OVSS VII dne 14.3. 2003 
(č.j. 560/471/2003) pro ochranu zásob živcové suroviny na výhradním ložisku Bratčice 
B 3 011 000; 

 CHLÚ Hrušovany u Brna o ploše 1,996167,75 km2 bylo stanoveno MŽP OVSS VII dne 
5.12. 2003 (č.j. 560/980/2003) pro ochranu zásob vyhrazeného nerostu – živcové 
suroviny – výhradního ložiska živcové suroviny Hrušovany u Brna - Protlas (B 3 262 600) 
na základě návrhu žadatele společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s. Organizací pověřenou 
ochranou a evidencí zásob je zde společnost AGRO Brno-Tuřany, a.s.; 

 CHLÚ Medlov o ploše 0,070760 km2 (MŽP č.j. 560/3048/2000 POH ze dne 23.11. 2000) 
bylo stanoveno pro ochranu zásob výhradního ložiska vyhrazeného nerostu živce 
(živcové suroviny) Medlov (B 3 011 001); 

 CHLÚ Medlov II o ploše 0,405520 km2 bylo stanoveno MŽP OVSS VII dne 12.1. 2005 
(č.j. 5601/3519/04) pro ochranu živcové suroviny na výhradním ložisku Medlov – Smolín; 
bylo stanoveno na základě návrhu žadatele společnosti LOMY, spol. s r.o.; 

 CHLÚ Ledce u Židlochovic a Ledce u Židlochovic I - o celkové ploše 2,291748 km2 
stanovené OBÚ Brno (č.j. 3621/90-II z 26.4. 1991) pro ochranu výhradního ložiska 
živcové suroviny a štěrkopísku Ledce–Hrušovany u Brna (B 3 220 300); je vymezeno 
dvěmi uzavřenými geometrickými obrazci; 

 CHLÚ Smolín-Žabčice, stanovené pro ochranu části výhradního ložiska vyhrazeného 
nerostu živce (živcové suroviny) Hrušovany u Brna (B 010 900) rozhodnutím ONV 
v Břeclavi ze dne 6.9. 1991 (č.j. výst. 1614/81-328).  
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Přehled dobývacích prostorů (DP) 

v řazení od SZ k JV: 

 DP Bratčice (BÚ 0223 DP/62, č. Geofondu 870108300), stanovený pro dobývání části 
výhradního ložiska živcové suroviny štěrkopísku Bratčice (B 011 000) – majitelem 
těžebních práv je Družstvo DRUMAPO; 

 DP Němčičky (evid.č. 7 1100, číslo DP 7/1100) je malým dobývacím prostorem, který se 
nachází za jihozápadním okrajem předešlého DP; byl stanoven pro těžbu části 
výhradního ložiska štěrkopísku Bratčice (B 011 000) – majitelem těžebních práv je 
Družstvo DRUMAPO; 

 DP Ledce u Židlochovic I (evid.č. 7 1155, ČBÚ č.j. 751/III/04/138). Tento DP byl stanoven 
pro těžbu východní části výhradního ložiska živcové suroviny a štěrkopísku Bratčice (B 3 
011 000) – majitelem těžebních práv je Družstvo DRUMAPO; 

 DP Hrušovany u Brna II (evid.č. 7 1162, OBÚ Brno č.j. 5293/03/DP ze dne 13.8. 2003). 
Tento DP byl stanoven pro těžbu části ložiskového úseku "Hrušovany u Brna – Zadní 
Protlas“ ložiska živcové suroviny Hrušovany u Brna - Protlas (B 3 262 600); v listopadu 
2005 proběhlo řízení o rozšíření tohoto DP do další části uvedeného ložiskového úseku – 
majitelem těžebních práv je společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s.; 

 DP Ledce u Židlochovic (ev.č. OBÚ 6 0360, č.j. 6329/00 z 15.1.2001) pro těžbu části 
výhradního ložiska živcové suroviny a štěrkopísků Ledce – Hrušovany u Brna. Majitelem 
společnost Lasselsberger, a.s. V současné době probíhá řízení o rozšíření DP na celý 
prostorově souvislý úsek výhradního ložiska západně od silnice Rajhrad-Pohořelice; 

 DP Hrušovany u Brna (BÚ 082/DP61, č. Geofondu 870007000), stanovený pro dobývání 
části výhradního ložiska živcové suroviny a štěrkopísku Hrušovany u Brna (B 010 900) – 
majitelem těžebních práv je st.p. Brněnské papírny; 

 DP Hrušovany u Brna I (BÚ 7368/79, č. Geofondu 870093300), stanovený pro dobývání 
části výhradního ložiska živcové suroviny a štěrkopísku Hrušovany u Brna (B 010 900) – 
majitelem těžebních práv je st.p. Brněnské papírny; 

 DP Žabčice (BÚ 21/93, č. Geofondu 870108300), stanovený pro dobývání části 
výhradního ložiska živcové suroviny a štěrkopísku Hrušovany u Brna (B 010 900) – 
majitelem těžebních práv je st.p. Brněnské papírny. 

 DP Žabčice (BÚ 852/05, č. Geofondu neuvedeno), stanovený pro dobývání části 
výhradního ložiska živcové suroviny Hrušovany u Brna (B 010 900) – majitelem 
těžebních práv je Ing. František Čtverák. 

Přehled platných průzkumných území (PÚ)  

 PÚ Medlov I (MŽP Brno, č.j. 560/3223/2003 ze dne 15.6. 2004) bylo stanoveno 
organizaci Družstvo DRUMAPO pro průzkum části výhradního ložiska štěrkopísku a 
živcové suroviny Bratčice (B 3 011 000) a výhradního ložiska štěrkopísku a živcové 
suroviny Medlov (B 3 011 001) mimo stanovené dobývací prostory;  

 PÚ Medlov II (MŽP Brno, č.j. 560/204/2004 ze dne 15.5. 2004) bylo stanoveno organizaci 
Calofrig, a.s., dnes Lasselsberger, a.s., pro průzkum části výhradního ložiska živcové 
suroviny a štěrkopísku Ledce - Hrušovany u Brna (B 3 220 300) mimo stanovený DP 
Ledce u Židlochovic a pro vyhledání nových zásob živcové suroviny. 
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Přehled platných územních rozhodnutí a povolení ČPHZ  

Tabulka Těž 3 – Ložiska těžená na základě územního rozhodnutí a povolení ČPHZ 

Ložisko (lokalita)  Charakteristika ložiska (lokality) Organizace Adresa

 Hrušovany u Brna (5 230 200)  evidnované nevýhradní ložisko SP  AGRO Brno-Tuřany, a.s.  Dvorecká 363/31, 620 00  Brno

 Pohořelice-Smolín III (5 235 800)  evidnované nevýhradní ložisko SP  Pískovny Morava, s.r.o.  Vídeňská 11/127, 619 00  Brno

 Žabčice (5 258 200)  evidnované nevýhradní ložisko SP  Písek Žabčice, s.r.o.  Slovanské nám. 9, 612 00  Brno

 Sobotovice (5 238 400)  evidnované nevýhradní ložisko SP  Českomorav. štěrkovny, a.s.   -  (dotěženo, rekultivováno)

     (dotěženo, rekultivováno)  

9.3.  HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY A PROBLEMATIKA TĚŽBY Z VODY 

Hydrogeologické poměry širšího zájmového území 

Zájmové území je součástí hydrogeologického rajónu 224 – Dyjsko-svratecký úval. Tento 
rajón zahrnuje hydrogeologické struktury průlinových podzemních vod neogénní karpatské 
předhlubně.  

Kvartérní uloženiny patří k hydrogeologickému rajónu 164-1 (povodí Jihlavy). Jsou zpravidla 
velmi dobře průlinově propustné, zejména ve své hrubozrnnější bazální části. Součinitel 
filtrace písků a štěrkopísků Syrovicko-iváňské terasy se pohybuje zpravidla v rozpětí řádu 
10-3-10-4 m.s-1.  

Neogénní podloží charakterizují v zájmovém území hodnoty od 10-5 m.s-1 u poloh jemně 
písčitých až k 10-6-10-8 m.s-1 u poloh prachovito-jílovitých. 

Hydrogeologické poměry těžební oblasti 

Hydrogeologické poměry zájmového území Syrovicko-iváňské terasy vyplývají z geologické 
stavby a jsou poměrně přehledné. Denudační relikt uloženin pleistocénního toku Jihlavy leží 
vysoko nad místní erozivní bází okolních řek - Jihlavy, Šatavy a Svratky. Povrch okolních 
údolních niv leží v nadmořské výšce kolem +180 m, báze terasy je i v zóně nejvyššího 
zahloubení minimálně o 15-25 m výše a povrch terasy převyšuje okolní nivy až o 40-50 m.  

Podzemní voda se v Syrovicko-iváňské terase objevuje zpravidla v bazální štěrkopískové 
poloze, nejčastěji v její spodní polovině nebo třetině (ložiska Bratčice, Ledce-Hrušovany u 
Brna, Hrušovany u Brna, Medlov-Smolín, Smolín-Žabčice). Osní zóna někdejšího 
sedimentačního prostoru směru SSZ-JJV byla vymodelována tzv. centrálním tokem a 
zahloubena oproti okolnímu území o několik metrů. Výplň tohoto koryta tvoří bazální 
štěrkopísky (surovinový typ C). Spodní část bazálních štěrkopísků je zvodnělá v mocnostech 
řádově v metrech, s maximy kolem 5-8 m. Na severozápadě, jihovýchodě a jihu terasy 
naopak podzemní voda infiltruje v důsledku vyššího hydraulického spádu do podložního 
neogénu a surovinový typ C je pak v těchto oblastech převážně suchý (ložiska Hrušovany u 
Brna – Protlas, východní okraj ložiska Ledce-Hrušovany u Brna, jihozápadní okraj lokality 
Medlov-Smolín a dále k jihu lokalita Žabčice-Přibice). 

V. Mátl et al. (1990) uvádí, že zvodnění jednotlivých ložisek má pouze lokální význam – 
hydrogeologické poměry v zásadě umožňují odvodňování ložisek buď infiltrací srážek dnem 
těžebny nebo odváděním srážkových vod do níže položeného území. Při výši celkového 
specifického odtoku na 1 km2 zhruba 3 l/s lze pro plochu Syrovicko-iváňské terasy počítá 
s celkovým odtokem podzemní vody 200 l/s, resp. 6 mil. m3 za rok.  



 
 
 

Strana 96  Projekt krajinného plánu Regionu Židlochovicko 
 

Nový pohled na hydrogeologické poměry Syrovicko-iváňské terasy přinesl V. Valeš (in 
Kostka et al., 1996). Osní zónu přehloubeného řečiště někdejšího toku Jihlavy považuje 
strukturu, při jejíž bázi probíhá tranzit podzemní vody v generelním směru od SSZ k JJV 
z území v okolí Mělčan přes nedotěžené bazální štěrkopísky v podloží rekultivované těžebny 
Bratčice a bazální štěrkopískové partie ložiska Ledce-Hrušovany u Brna do podloží 
hrušovanské těžebny (DP Hrušovany u Brna) a odtud dále k jihu do DP Žabčice.  

Generelní směry proudění podzemní vody v oblasti terasy odvozujeme z hlavních trendů 
hydraulického spádu hladiny (Opekar a kol., 2002): od SZ k JV a posléze k V (do nivy 
Svratky, resp. Šatavy). Z maxim kolem 204-208 m n.m. na severu, resp. kolem 200 m n.m. 
ve střední části terasy a 196 m n.m. na jihu, klesá hladina podzemní vody generelně 
k okrajům terasy s gradientem zpravidla 0,8 –1,6 m na každých 100 m vzdálenosti. Spád 
hladiny podzemní vody je v detailu podmíněn pestrou morfologií neogénního podloží - 
průběhem elevačních a depresních struktur. 

Problematika těžby z vody 

V posledních několika desetiletích se v terase předpokládá pouze těžba za sucha nad 
ochrannou zónou podzemní vody. Dle dosavadních poznatků není těžba za sucha 
prosazována kvůli tomu, že by těžba z vody znamenala neřešitelné střety zájmů 
z vodohospodáři. Struktura Syrovicko-iváňské terasy není součástí žádné CHOPAV 
(chráněné oblasti přírodní akumulace vod), ani do ní nezasahuje žádné PHO vodního zdroje. 
Obce v okolí zájmového území se postupně napojují na vírský oblastní vodovod. 
Vodohospodářské důvody pro blokování těžby z vody dle našeho názoru neexistují.  

Důvodem netěžení zvodnělých partií štěrkopísků je ochrana zemědělského půdního fondu, 
resp. podmínka 100 % návratnosti dočasně vyňaté půdy zpět do ZPF. Hloubkové limity 
zabraňující těžbě z vody, byly nejprve vtěleny do plánů sanace a rekultivace výhradních 
ložisek Bratčice a Hrušovany u Brna, resp. do příslušných plánů OPD. Následně byly 
zapracovány do podmínek využitelnosti pro vyhodnocení průzkumů s výpočty zásob na 
těchto ložiskách, analogicky i na ložiskách netěžených (Ledce-Hrušovany u Brna), včetně 
podmínek využitelnosti pro vyhodnocení vyhledávacího průzkumu Syrovice-Přibice (Opekar 
as kol., 2002). 

Z rešerše dostupných materiálů zatím vyplynulo, že pro omezení těžby z vody v Syrovicko-
iváňské terase byla podstatná níže uvedená vyjádření nebo rozhodnutí ministerstva 
zemědělství: 

 vyjádření ministerstva zemědělství pro těžbu štěrkopísků na lokalitě Bratčice a 
Hrušovany u Brna (č.j. 406/74-V/2 ze dne 24.2. 1976), podle kterého „je nutné provést 
technickou a biologickou rekultivaci podle generelu rekultivace a proto budou zásoby 
podzemní vody vedeny jako vázané“ (non vidi, citováno z důvodové zprávy zvláštních 
kondic pro průzkum ložiska Ledce-Hrušovany u Brna, Mátl a kol., 1991); 

 předchozí souhlas ministerstva zemědělství a výživy s odnětím zemědělské půdy v DP 
Bratčice (č.j. 40-560/81-413 B. z 13.11. 1981), z kterého vyplývá, že se ministerstvo 
nestaví negativně k těžbě z vody, bere na vědomí existenci těžebního jezera, ale 
požaduje jeho zásyp vhodným materiálem (hlušinou) a 100 % návratnost do ZPF. Jako 
zákaz těžby z vody je tato věc interpretována až v dopisech OBÚ Brno z 26.6. 84 (zn. 
8311) a 17.7. 1984 (bez značky), s odkazem na rozhodnutí komise OSK ŠP n.p. Brno ze 
7.7. 1983, kdy se zásoby pod +208 m n.m. převádějí do vázaných - při vědomí toho, že 
nutné množství hlušiny k závozu těžebního jezera není na ložisku k dispozici (výše 
uvedené dokumenty jsou ve složce Plán OPD Bratčice, č.j. 1654/84 ze dne 23.7. 1984); 
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 předchozí souhlas ministerstva zemědělství a výživy ČSR s odnětím zemědělské půdy 
v DP Bratčice (č.j. 2244/87. z 1.5.1988), požadující návratnost dočasně vyňaté půdy do 
ZPF (o možném těžebním jezeře již není zmínka). V následujícím povolení OPD 
vydaném OBÚ Brno 13.3. 1989 (č.j. 823/89) se konstatuje, že „zásoby pod hladinou 
podzemní vody se dočasně převádějí do zásob vázaných, s tím, že po dořešení střetů 
zájmů se zemědělskými orgány budou předmětem exploatace“. Výše uvedené 
dokumenty jsou ve složce Plán OPD Bratčice - dodatek, č.j. 823/89 ze dne 4.5. 1989;  

 v souladu analogickým rozhodnutím ministerstva zemědělství a výživy byl zpracován i 
plán OPD na výhradním ložisku Hrušovany (non vidi, citace z důvodové zprávy ke 
zvláštním kondicím pro průzkum ložiska Hrušovany u Brna, Marek et al.,1991). 

Z výše uvedeného důvodu jsou dnes v celé syrovicko-ivaňské terase jsou stanoveny 
hloubkové limity těžby pro ochranu hladiny podzemní vody. Tyto hloubkové limity jsou 
stanoveny: 

a) v podmínkách využitelnosti pro jednotlivá ložiska; 

b) v rozhodnutích o stanovení dobývacích prostorů nebo v územních rozhodnutích o těžbě 
nevýhradních ložisek; 

c) v povolení hornické činnosti nebo v povolení činnosti prováděné hornickým způsobem. 

V podmínkách využitelnosti byla ochranná zóna hladiny podzemní vody stanovena tak, aby 
zahrnovala i 0,6 m mocnou „ochrannou zónu“ v nadloží hladiny podzemní vody. Protože 
hladina podzemní vody není dána rovinou, ale je konstruována dle výsledků měření na 
vrtech jako zvlněná plocha, navíc s určitým generelním úklonem, byl v podmínkách 
využitelnosti jednotlivých ložisek nebo v plánech OPD stanoven zpravidla paušální 
hloubkový limit definovaný nejvyššími zjištěnými hodnotami nadmořské výšky hladiny 
podzemní vody na daném ložisku, v ložiskovém úseku nebo v jeho části.  

Hranice volné a vázané části zásob je vymezena stanovením jediné hodnoty rozhraní pro 
každou dílčí lokalitu nebo její část se zaokrouhlením na celé metry a poloviny metru. Přitom 
bloky zásob vázaných (jejichž strop je dán rovinou ochranné zóny) zahrnují různě mocnou 
„suchou“ část a různě mocnou část „skutečně zvodnělou“. Vzhledem k spádu hladiny 
podzemní vody může mocnost „suché“ části vázaných zásob narůstat i do hodnot několika 
metrů a mocnost „skutečně zvodnělé“ části vázaných zásob může klesnout k nule. 

Přehled hloubkových limitů těžby z důvodu ochrany hladiny podzemní vody je podán 
v tabulce č. 4 (dle podmínek využitelnosti zásob jednotlivých ložisek) a v tabulce č. 5 (dle 
platných plánů OPD a plánů využívání ložiska, resp. dle rozhodnutí o stanovení DP).  
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Tabulka Těž 4  –  Úroveň ochranné zóny hladiny podzemní vody pro výpočet zásob 
vázaných dle podmínek využitelnosti zásob jednotlivých ložisek 

Lok. č.       Název ložiska Strop ochranné zóny (m n.m.)

1-4   Bratčice:

1    - část Bratčice-Němčičky 208,0

2    - část Bratčice-jihozápad 208,0 204,0 202,0

3    - část Bratčice-jih 204,0 202,0

4    - část Ledce-Bratčice 202,0

 -  Medlov 208,0

5-8   Hrušovany u Brna - Protlas:

5    - část Ledce - Horní Protlas 200,0

6    - část Hrušovany - U Pětky  200,0

7    - část Hrušovany - Zadní Protlas  200,0

8    - část Hrušovany - Červené vrchy 200,0

 -  Ledce-Hrušovany u Brna:

   - západní část 201,5

   - východní část 201,5

 -   Hrušovany u Brna:

   - DP Hrušovany u Brna 200,0

   - DP Hrušovany I 200,0

   - DP Žabčice 200,0

9   Medlov-Smolín 202,0

10   Smolín-Žabčice 200,0

11   Pohořelice-Smolín 3   (pouze SP) 200,0

12   Žabčice-Přibice   (pouze SP) 196,0 195,0

Poznámka:  lok. č. = číslo lokality v rámci hodnocení akce Syrovice-Přibice (FZ 6654)  

Tabulka Těž 5 –  Úroveň těžební báze dle platných plánů OPD, plánů využívání 
ložiska, nebo dle rozhodnutí o stanovení dobývacích prostorů 

      Název ložiska Strop ochranné zóny (m n.m.)

  Bratčice:

   - DP Bratčice - původní POPD 208,0  = v souladu s podmínkami využitelnosti FZ 6654

   - DP Bratčice - současné POPD 204,0  = v s. části v souladu s podmínkami využitelnosti FZ  6654,

    v j. části zbytečně o 2 m výše oproti FZ 6654 (tam původně 202),

    opraveno operativním výpočtem r. 2003 do souladu s POPD na 204;

    na JV zvážit změnu POPD na 202 !

   - DP Němčičky 203,0  = o 5 m pod limitem podmínek využitelnosti FZ 6654 (tam 208);

    báze ložiska je zde mezi 206 a 210, voda ale mezi 207-208 

    (mohlo se ale změnit v důsledku těžby - nutno ověřit)

   - DP Ledce u Židlochovic I 204,0  = zbytečně o 2 m výše oproti FZ 6654  (tam 202);

    v operativním výpočtu k žádosti o DP počítáno k 204,

    což se ale nepromítlo do bilance (nutno spíše změnit těžební bázi !)

  Hrušovany u Brna - Protlas:

   - DP Hrušovany u Brna II 204,5-206,1  = báze DP je dána bází výhradního ložiska ZS

   - ÚR pro bazální štěrkopísky (dříve 205,0) 200,0  dle PVL (změna na 200 od roku 2001)

 Ledce-Hrušovany u Brna:

   - DP Ledce u Židlochovic 201,5  dle sdělení těžaře

 Hrušovany u Brna:

   - DP Hrušovany u Brna (dříve: 205,0) 200,0  dle sdělení těžaře

   - DP Hrušovany I (dříve: 205,0) 200,0      - " -

   - DP Žabčice 200,0      - " -

  Pohořelice-Smolín 3   (pouze SP) 198,0  dle sdělení těžaře - pro evid. nevýhr. ložisko

  Žabčice-Přibice           (pouze SP) 196,0  dle sdělení těžaře - pro evid. nevýhr. ložisko  
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V Syrovicko-iváňské terase je z celkového objemu 178 mil. m3 živcových písků a štěrkopísků 
vázáno v ochranné zóně podzemní vody cca 32 mil. m3, což je téměř 18 %. Sice jde 
z 99,9% o bazální štěrkopísek bez ekonomicky zajímavého obsahu živce, ovšem z 90-95 % 
je součástí výhradních ložisek, tady majetkem státu. Z uvedeného celkového objemu 
vázaných zásob připadá zhruba třetina na ložisko Bratčice, necelá třetina na ložisko Ledce-
Hrušovany u Brna a necelá třetina na ložisko Ledce-Hrušovany u Brna.  

Spodní část bazálních štěrkopísků je zvodnělá v mocnostech řádově v metrech, s maximy 
kolem 5-8 m. Zvodnělé lokální deprese centrálního koryta vhodné pro otevírku těžby z vody 
byly vymezeny na základě izoliniových počítačových modelů nadmořské výšky báze kvartéru 
a skutečně zvodnělé části bazálního štěrkopísku. Nezahrnují celou plochu těchto ložisek, ale 
pouze ucelené části, zobrazené v mapové příloze znázorňující prognózu vzhledu těžebních 
lokalit po sanaci a rekultivaci po těžbě z vody se zobrazením maximálního možného rozsahu 
budoucích jezer. 

Problematika možného obnovení těžby z vody s následnou sanací a rekultivací na vodní 
plochy je v oblasti Syrovicko-iváňské terasy velmi aktuální. Domníváme se, že vodní nádrže, 
které by vznikaly dotěžením vybraných partií bazálních štěrkopísků až na přirozenou 
geologickou bázi, by v ekosystému terasy působily jako stabilizující faktor. Vznik vodních 
ploch (místy případně i mokřadů) by měl pozitivní vliv na mikroklima rekultivovaných těžeben 
a významně by přispěl by k zvýšení biodiverzity jinak dost fádního životního prostředí terasy, 
v budoucnosti případně i k rekreaci.  

Je zřejmé, že vodohospodářské důvody pro blokování těžby z vody neexistují. Jediným 
důvodem netěžení zvodnělých partií štěrkopísků je ochrana zemědělského půdního fondu, 
resp. dosavadní podmínka 100 % návratnosti dočasně vyňaté půdy zpět do ZPF. Přitom 
půdy trpí výsušností a nízkými výnosy (viz místní název „Hladová pole“ ve východní části k.ú. 
Medlov). Předkládaný projekt krajinného plánu nabízí kompromisní řešení kdy jsou navržena 
jezera ve třech omezených, z hlediska těžby perspektivních plochách. 
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10.  MOŽNOSTI SANACE A REKULTIVACE VE VYTĚŽENÝCH 
PROSTORECH 

Ing. Barbora Vorlová, G E T, s.r.o.  

10.1.  TECHNICKÁ REKULTIVACE – POPIS SANAČNÍCH PRÁCÍ 

Řešení sanace a rekultivace je kompromisem mezi požadavky těžby a požadavky na vhodné 
začlenění těžbou dotčeného území do okolní krajiny. V závislosti na uvolnění zásob ložisek 
pod hladinou podzemní vody a míře uvolnění půdy ze ZPF k trvalému odnětí se vytvářejí 2 
„mezní“ varianty těžebních, sanačních a rekultivačních prací v oblasti severní části 
Syrovicko–iváňské terasy. Co do míry využití ložisek je minimální varianta těžby nad 
ochrannou zónou podzemní vody, tedy těžba za sucha – varianta první. Zásadou 
rekultivace této varianty je maximální možné navrácení původnímu využití. Druhá varianta 
(využitím ložisek „maximální“) uvažuje s těžbou z vody po uvolnění zbývajících částí 
jednotlivých ložisek až na geologickou bázi s následnou rekultivací vybraných částí 
těžebních jezer na stálé vodní plochy. 

Některá ložiska nedosahují svými zásobami k hladině podzemní vody a jsou v obou 
variantách řešena shodně, těžbou za sucha. 

Sanační práce – zásady platné pro obě varianty 

Vytěžené plochy budou v návaznosti na postup těžby průběžně sanovány a rekultivovány v 
souladu s přijatou variantou sanace a rekultivace a dle podmínek orgánů státní správy. 
Prostor těžebny, tj. její svahy a dno budou modelovány tak, aby došlo k co možná 
největšímu odstranění antropogenních tvarů. Budou zrušeny vodorovné etáže a svahy 
budou zbaveny ostrých geometrických svahů. Dno těžebny zůstane po sanaci v obou 
variantách (vně jezera a jeho pobřeží) přiměřeně vysoko nad hladinou podzemní vody 
(řádově nejméně 1-3 m), aby nedocházelo k zamokření terénu ani při vyšších srážkách 

Skrývkové a výklizové hmoty z ploch těžby budou přemisťovány bez zbytečných mezideponií 
přímo do vytěžených úseků těžebny, kde budou v potřebné mocnosti rozprostřeny. Zřízení 
případných manipulačních deponií skrývkových a výklizových hmot bude řešeno v plánech 
otvírky přípravy a dobývání nebo plánech využití ložiska jednotlivých těžeben tak, aby tyto 
deponie nebránily postupu sanačních a rekultivačních prací.  

Sanační práce budou zahajovány vždy po uvolnění dílčích, avšak ucelených částí 
vytěžených ploch tak, aby postup technických rekultivací a na ní navazujících biologických 
rekultivací byl plynulý a nezůstávaly zde žádné plochy delší dobu bez faktické činnosti. 
Sanační práce budou prováděny přednostně v podzimním a zimním období, aby biologická 
rekultivace mohla být prováděna v jarním (vegetačně příhodném) období. 

Podle variant těžby, sanace a rekultivace a sklonitosti terénu můžeme v zájmovém území 
vymezit především plochy určené pro zemědělskou rekultivaci, pro zalesnění nebo pro trvalé 
vodní plochy. Specifika obou variant vyplývají z následujícího přehledu. 

Sanační práce – zvláštnosti varianty 1 

V první variantě se předpokládá pouze suchá těžba dnes volných částí výhradního ložiska 
nad ochrannou zónou hladiny podzemní vody, s minimálním výklizem jílovitých proplástků. 
Tato varianta zajišťuje maximální možnou míru návratnosti těžbou dotčených pozemků do 
ZPF. V rámci terénních úprav (sanace) budou dotčené prostory sanovány následovně: 
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 závěrný svah v plochách určených pro zemědělskou rekultivaci bude činit maximálně 7°. 
Tento svah dle odborné literatury umožňuje bezpečný pohyb zemědělských strojů. Terén 
zde bude v rámci sanačních prací vyrovnán. Předpokládáme, že na více než 99 % území 
určeného pro zemědělskou rekultivaci bude sklonitost terénu 0-3°. Na urovnaný terén 
bude místy rozprostřena vrstva skrývkových a výklizových materiálů (jílovité písky, písčité 
jíly a hlinité písky), v celé ploše pak v pravidelné a souvislé vrstvě podorničí (spraše, 
sprašové hlíny). Na takto upravený terén bude rozprostřena ornice v mocnosti cca 0,5 m; 
mocnost ornice v plochách zemědělské rekultivace může být dokonce i vyšší než nyní - 
na úkor objemu půdy pro lesnickou a ostatní rekultivaci; 

 plochy určené pro lesnickou rekultivaci – respektive pro výsadby trvalé dřevinné 
vegetace - jsou dvojího druhu: jednak závěrné svahy po obvodu těžebních řezů, jednak 
rovinaté plochy na dně etáží, kde navrhujeme v co nejvyšším rozsahu respektovat 
původní hranice zemědělsky obdělávaných a zalesněných pozemků. Svahy těžeben 
budou upraveny do sklonu max. 30° (12-30°). V závěrných svazích budou v rámci 
sanačních prací odstraněny jednotlivé etáže. Povrch bude urovnán a bude na něj 
rozprostřen humózní obzor v mocnosti cca 0,2 m; 

Sanační práce – zvláštnosti varianty 2 

V druhé variantě se předpokládá možnost uvolnění částí ložisek dosud vázané v ochranné 
zóně hladiny podzemní vody pro těžbu z vody až na geologickou bázi za vzniku stálých 
vodních ploch. Tato varianta vytváří předpoklady pro maximální rozrůznění stanovištních 
podmínek a zvýšení biodiverzity prostředí, případně předpoklady pro rekreační využití území, 
avšak na úkor návratnosti těžbou dotčených pozemků do ZPF. Přiměřeným způsobem je 
zohledněna skutečnost, že v okolní krajině je nedostatek lesů, a že zemědělsky obdělávané 
plochy v oblasti terasy trpí nadměrnou výsušností. V rámci terénních úprav budou dotčené 
prostory sanovány v souladu se zásadami platnými pro obě varianty, s těmito specifiky: 

 v druhé variantě je objem výklizových hmot oproti první variantě výrazně vyšší, přesto je 
jejich množství nedostačující k zavezení těžebních jezer a pro následnou sanaci a 
rekultivaci dle varianty 1; těžební jezera je proto nutno alespoň v části těžbou dotčeného 
území rekultivovat na stálé vodní plochy; 

 pro rekultivaci těžebních jezer na stálou vodní plochu jsou vybrány ty části, kde je 
předpoklad hloubky vody nad 2 m (2-9 m). Prognózu hloubkových poměrů v jezeře 
opíráme o izoliniový model mocnosti spodního oddílu bazálního štěrkopísku, nadmořské 
výšky báze této polohy, o prognózu nadmořské výšky hladiny podzemní vody a mocnosti 
skutečně zvodnělé části bazálního štěrkopísku.; 

 na plochých elevacích neogénního podloží s prognózou hloubky těžebních jezer do 2 m 
navrhujeme sanaci zásypem a následnou rekultivaci zalesněním. Předpokládá se tu 
navezení dostatečně mocné vrstvy výklizových hmot, aby nedocházelo k podmáčení 
terénu. Alternativou je zachování mělčin, ovšem zřejmě na úkor kvality vody pro 
rekreační využití; 

 pro těžbu z vody a sanaci jezera jsou uvažovány takové postupy, které zajistí co možná 
nejnižší přísun jíloviny a živin do vody a do příbřeží tak, aby nebylo vyloučeno budoucí 
rekreační využití jezer nebo jejich částí; předěly mezi dílčími těžebními jezery tvořené 
štěrkopískem in situ budou na pomezí výsypek a stálé vodní plochy zachovány a 
rozhrnuty, tak aby všude po obvodu jezer vznikla písčito-štěrkovitá nebo písčitá pláž; 

 pro těžbu z vody a sanaci jezera jsou uvažovány takové postupy, které neztíží pozvolný 
transport podzemní vody od S a SZ přes jezero k JV a V (ve směru proudění podzemní 
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vody). V oblastech budoucích výsypek je nutné na dnech těžebních jezer zachovat cca 
0,5 m mocné vrstvy štěrkopísku in situ, které budou sloužit jako kolektory; 

 jako protierozní opatření navrhujeme nechat po obvodu vodních ploch 15 m široké 
ochranné pásmo mezi patou 30° generálního závěrného svahu (po suché těžbě) a 
hlavou etáže těžebních jezer, neboť vodní plocha bude mít v důsledku vlnění tendenci 
rozšiřovat se dlouhodobě směrem do břehů. Toto opatření navrhujeme pouze tam, kde 
hlava 30° generálního závěrného svahu lemuje ochranné pilíře komunikací; 

 v druhé variantě jsou pro výsadby dřevin navrženy sanované povrchy svahů těžeben se 
sklonitostí 12-30°, dále jsou k zalesnění navrženy prostory v nejbližším okolí vodních 
ploch. K zalesnění však doporučujeme co největší plochu navazující na otevřenou vodní 
hladinu. Realizace doporučení bude závislá na stanovisku orgánu ochrany ZPF a 
vlastníků pozemků. V závěrných svazích budou v rámci sanačních prací odstraněny 
jednotlivé etáže. Povrch bude urovnán a bude na něj rozprostřen humózní obzor 
v mocnosti cca 0,2 m; 

 některé vhodné plochy navrhujeme k ponechání přirozené sukcesi (např. ostrovy 
v jezerech nebo závěrné písčité svahy s jižní orientací, které budou dostatečně vzdálené 
zdrojovým oblastem invazních rostlin, popřípadě budou mít zajištěný ochranný 
management). Tyto plochy nebudou překrývány žádnou zúrodnitelnou zeminou ani 
ornicí, bude ponechán pouze surový štěrkopísek. 

 na ostatní plochy, které budou rekultivací vráceny do ZPF, bude místy rozprostřena 
vrstva skrývkových a výklizových materiálů (jílovité písky, písčité jíly a hlinité písky), 
v celé ploše pak v pravidelné a souvislé vrstvě podorničí (spraše, sprašové hlíny). Na 
takto upravený terén bude rozprostřena ornice v mocnosti cca 0,5 m. 

10.2.  BIOLOGICKÁ ČÁST 

Biologická rekultivace dotčeného území bude navazovat na provedené sanační práce, tedy 
v ploše vymezené sanačními pracemi (viz předchozí kapitola - Sanační práce) dle 
uvedených variant.  

Varianta 1 – návrat ZPF a PUPFL 

Varianta 1 vychází ze stavu sanovaných prostor, které budou těženy pouze na sucho. Tato 
varianta počítá s úplným navrácením dočasně odňatých pozemků určených k plnění funkcí 
lesa (dále jen PUPFL) zpět na PUPFL lesnickou rekultivací.  

Zbývající části těžeben budou rekultivována tak, aby maximální možná plocha byla 
navrácena zpět do zemědělského půdního fondu (ZPF), převážně rekultivací na ornou půdu, 
výjimečně zatravněním. Závěrné svahy nebo tvarově neobdělávatelé plochy budou osázeny 
domácím listnatými dřevinami odpovídajícími stanovišť. 

Některé vhodné plochy navrhujeme k ponechání přirozené sukcesi (závěrné písčité svahy 
s jižní orientací, které budou dostatečně vzdálené zdrojovým oblastem invazních rostlin, 
popřípadě budou mít zajištěný ochranný management). 

Kritériem pro navrácení půdy zpět do ZPF je obdělávatelnost pozemků těžkou technikou. 
Zemědělská rekultivace bude možná pouze v rovinatých partiích se svažitostí 0 - 7°, 
z navržených ploch této svažitosti připadá drtivá většina na pozemky se svažitostí 0 – 3 °.  
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Dle výše uvedeného kritéria je nezbytné výsadbami dřevin rekultivovat závěrné svahy 
těžeben, které vždy překračují sklon 12°, maximálně však dosahují 30°. Jako zemědělsky 
neobdělávatelné, a proto navržené na zalesnění, byly navíc vymezeny pozemky 
s nevhodným tvarem (např. úzké klíny při okrajích těžebních prostor), na nichž je obtížné 
otáčení zemědělských strojů. 

Varianta 2 – těžba z vody  

Varianta 2 vychází ze stavu sanovaných prostor, které budou těženy z části z vody a 
v důsledku toho se zde vytvoří otevřené vodní hladiny. Nově vzniklé vodní plochy budou 
dominantou prostoru a od nich se bude odvíjet i způsob rekultivace okolních partií. Prvořadě 
je nezbytné zajistit maximální ochranu vody před jejím znečištěním, které by znemožnilo její 
následné využívání. 

Z tohoto důvodu není v nejbližším okolí vodních ploch navrhována orná půda, která 
představuje nežádoucí zdroj živin vymývaných z půdního profilu, ale rekultivace zalesněním, 
popřípadě ponechání přirozené sukcesi – výsypky (ostrovy). 

Využití vodních plochy není v této fázi přesně určeno a prostorově vymezeno. Předpokládá 
se, že v částech, kde bude větší mocnost vodního sloupce (až 9 m), bude voda vhodná 
k individuální rekreaci. Mělčí partie (2-3 m) pak budou plnit především funkci ekologickou. 
Předpokladem je vytvoření mokřadních společenstev. 

Varianta 3 – těžba z vody, rekreace 

Tato varianta vychází ze stavu sanovaných prostor, které budou těženy z části z vody, s 
vytvořením vodních ploch. Filozofie této varianty vychází z agronomicky nepříznivých 
podmínek rekultivovaných mělkých půd na písčitých podkladech na straně jedné a rostoucím 
zájmem obyvatel měst i venkova o volnočasové aktivity na straně druhé. Výsledkem těchto 
trajektorií je návrh rozsáhlých sportovně rekreačních ploch, členěných volnými vodními 
plochami, lesy a krajinnou zelní.  

Nejintenzivnější využívání ploch pro rekreaci je předpokládáno při sjezdu z rychlostní 
komunikace R 52 v Ledcích - západně jezero využívané pro vodní sporty, východně 
sportovní areál s autokempinkem. 

Vodní plocha a lesy v prostoru navrhovaného regionálního biocentra by byly určeny pro 
rozvoj přírodních prvků a posílení ekologické stability krajiny. 

Prostory východně a jihovýchodně od komunikace III Třídy Rajhrad – Pohořelice jsou 
navrhovány jako volná rekreační krajina s lesy a suchými trávníky. 

Přínosy této varianty jsou  

 ekologické – vytvoření velkých vodních ploch a velkých ploch trvalé vegetace 

 ekonomické – rozvoj rekreace v regionu spojený se službami turistického ruchu 
(ubytování, stravování, pronájem sportovišť, člunů, poplatky za rybolov,a pod.) 
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10.3. SWOT ANALÝZA EKONOMICKO EKOLOGICKÝCH DOPADŮ MOŽNÝCH 
ZPŮSOBŮ REKULTIVACE VYTĚŽENÝCH PLOCH 

Rekultivace na ornou půdu  

Silné stránky 

 formálně se dodrží ochrana ZPF 

 budou respektovány v současnosti platné plány rekultivace 

 vlastníci mohou nadále pozemky pronajímat jako ornou půdu 

Slabé stránky  

 půda po rekultivaci nebude dlouhodobě úrodná 

 klesá zájem o zemědělské komodity 

 bezlesá krajina se nerevitalizuje 

Příležitosti  

 pěstovat na orné půdě plodiny k nepotravinářskému využití 

Rizika  

 poklesnou přímé platby zemědělcům v rámci EU a výnos z produkce z chudých půd 
nepokryje vložené náklady  

Rekultivace s ponecháním vodních ploch  

Silné stránky 

 výpar nad hladinou vyšší než z půdy – zlepšení mikroklimatu 

 možnosti rekreace u vody 

 vznik nových ekosystémů  

 vznik hnízdních příležitostí pro vodní ptáky 

 nový estetický prvek v krajině 

 možnost vyššího vytěžení suroviny 

 uspořenou ornici je možno využít na jiné ploše 

Slabé stránky  

 nebezpečí kontaminace pramenišť pitné vody  

 nebezpečí eutrofizace vodních ploch 

Příležitosti  

 provést analýzu proudění vod podzemních vod 

 provést analýzu chemizmu vod  

 ponechat široké pískové pásmo k zabránění nitrifikace vody organickými zbytky rostlin 

 využívat jezera odlišným způsobem podle hloubky vodního sloupce a tvaru břehů 
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Rizika  

 analýzy prokáží nevhodnost budování jezer s ohledem na proudění a kvalitu vod 

 majitelé pozemků nebudou souhlasit s trvalým vynětím ze ZPF 

Rekultivace výsadbou lesních ploch  

Silné stránky  

 možnost rekreace v lese 

 zvýšený výpar (oproti orné půdě i vodní ploše) transpirací, příznivější mikroklima 

 lépe krytá půda (menší přehřívání půd) 

 obohacení půd opadem 

 produkce dřeva listnatých dřevin 

 rozvoj fauny vázané na listnatý les 

Slabé stránky 

 výsadba lesa je nákladná a pracná 

 užitek z lesa je v dlouhodobém časovém horizontu 

Příležitosti  

 využít dotace pro zalesnění zemědělských půd 

 využít dotace péče o krajinu (ÚSES, obnova přirozených biotopů)  

Rizika 

 les bude systematicky likvidován zvěří 

 les nebude prosperovat na výsušných chudých půdách 

 majitelé pozemků nebudou souhlasit s trvalým vynětím ze ZPF 
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11.  NAVRŽENÉ ÚPRAVY V ÚZEMÍ 

Navržené úpravy krajiny se zaměřují na celkovou revitalizaci krajiny, která vychází z jejího 
geografického členění: 

 komplexní krajinné úpravy – tvorba nové krajiny – ve vytěžených prostorech Syrovicko-
iváňské plošiny. Krajinné úpravy vychází z návrhu vodních ploch, lesních porostů, 
rozptýlené zeleně a trvalých travních porostů. Řešení je velmi dlouhodobé, postupné. 
Umožňuje výrazné zvýšení rekreačního potenciálu krajiny s regionálním dosahem. 
Detailní řešení je otázkou jednání s vlastníky pozemků, vodohospodářskými orgány a 
orgány ochrany zemědělského půdního fondu 

 revitalizace vodního režimu v nivách Jihlavy, Svratky a Šatavy – spočívá v budování 
nových vodních ploch, mokřadů, úpravách toků, výsadbách břehových a lužních porostů. 
Pro výkup potřebných pozemků je možno získat finance z dotačních fondů. 
Problematický se jeví časový horizont revitalizace Svratky a částečně i Dunávky 
s ohledem na nutnou ochranu území před povodněmi. Navržená revitalizační opatření 
budou navazovat na stávající přírodě blízká společenstva (byť degradovaná) a sportovně 
rekreační zázemí obcí. 

 obnova liniové zeleně v celém území, zejména v oblasti Syrovické pahorkatiny. Využívá 
návrhů biokoridorů v rámci plánů územních systémů ekologické stability, obnovy 
obecních polních cest a s nimi souvisejících stromořadí.  

 budování protierozních opatření na Výhoně. Jedná se o specifická opatření v katastru 
Nosislavi, která bude patrně třeba řešit i ve spolupráci s obcemi Blučina a Židlochovice.   

11.1.  KRAJINÁŘSKÁ VÝCHODISKA  

Navržené úpravy krajiny v řešeném vychází z následujících podmínek a předpokladů: 

 území je narušeno těžbou 

 území je odpřírodněno intenzivní zemědělsko výrobou 

 území má nízkou lesnatost 

 vodní toky jsou vypřímené,upravené až zkanalizované  

 nezastavěná niva Svratky bude využita pro tlumení povodňových vln 

11.2.  SOCIOEKONOMICKÁ VÝCHODISKA  

 obyvatelé území vnímají negativně devastaci krajiny 

 obyvatelé území vnímají nedostatek rekreačních příležitostí 

 některé obce mají dobré zkušenosti s revitalizací říčních systémů 

 území je v suburbánní zóně města Brna  

 území je v oblasti rozvoje příměstské rekreace 

 poptávka po některých zemědělských komoditách se snižuje 
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11.3.  BIOCENOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

Návrh dřevin použitých pro realizaci vegetační úprav v území by měl zásadně vycházet 
z jeho potenciální vegetace. Pro její popsání jsme vycházeli z geobiocenologického 
klasifikačního systému, který byl v území použit i při návrhu územních systémů ekologické 
stability, zpracovaného v průběhu 90. let minulého století různými projekčními firmami pro 
jednotlivá katastrální území v souvislosti se zpracováním územně plánovací dokumentace, 
případně komplexních pozemkových úprav. 

Jako základní typizační jednotka byly použity skupiny typů geobiocénů. Těch se v území 
nachází celá řada. Nejvýznamnější a pro navržené výsadby nejpodstatnější jsou následující: 

QUERCETA PETRAEAE ARENOSA – doubravy na píscích - 1 AB-B 2 

Dominantní dřevinou původních porostů je dub zimní, příměs tvoří zejména habr, borovice 
lesní, bříza, lípa malolistá. Keřové patro je typické pro lesní okraje a je tvořené např. hlohy, 
trnkou, ptačím zobem, šípkem aj. Bylinnému patru vévodí oligotrofní až mezotrofní trávy. 

Rozšíření: Na plošinách štěrkopískových teras, v navazujících partiích svahů teras tvořených 
nevápnitými výsušnými písky a štěrky. 

Půdní pokryv: Vysýchavé kambizemě až regosoly. 

QUERCETA PETRAEAE TYPICA – typické doubravy - 1 B 3 

V přirozených porostech výrazně převládá dub zimní, doplněný v příměsi habrem, javorem 
mléčem, babykou, a lípou malolistou. V zapojených lesních porostech typické křovinné patro 
chybí, omezuje se pouze na lesní okraje a světliny. Je tvořeno hlohy, trnkou, ptačím zobem, 
višní křovitou, růží galskou, růží bedrníkolistou, kalinou tušalajem, skalníkem celokrajným, 
brslenem evropským. V bylinném patře převládají mezotrofní trávovité druhy. 

Rozšíření: Na plošině a svazích teras tvořených nevápnitými sedimenty, místy s nevýrazným 
překryvem spraší. 

Půdní pokryv: Půdy na pomezí kambizemí a černozemí. 

LIGUSTRI-QUERCETA – doubravy s ptačím zobem - 1 BD 3 

Původní dřevinné patro tvoří převažující dub zimní, doplněný příměsí babyky, javoru mléče, 
habru, lípy srdčité, případně jilmu habrolistého či jeřábu břeku. V podrostu se vyskytují 
teplomilné keře: ptačí zob obecný, svída krvavá, řešetlák počistivý, kalina tušalaj, skalník 
celokrajný, trnka obecná, růže šípková, dřín obecný atd. Bylinné patro tvoří teplomilné, 
převážně panonské druhy. 

Rozšíření: Na svazích a plošinách tvořených sprašemi a vápnitými jíly. 

Půdní pokryv: Černozemě. 

ULMI-FRAXINETA CARPINI – habrojilmové jaseniny - 1 BC-C 4 

Původní porosty tvoří listnaté lužní lesy s dubem letním, jilmem habrolistým a vazem, 
jasanem ztepilým, habrem, lípou malolistou, babykou, případně javorem mléčem. V bohatém 
keřovém patru rostou svída krvavá, brslen evropský, brslen bradavičnatý, líska obecná, 
hlohy (obecný a jednosemenný), zimolez pýřitý, bez černý, kalina obecná, střemcha 
hroznovitá a další. V bylinném podrostu se vyskytují zejména vlhkomilné eutrofní druhy. 

Rozšíření: Společenstva habrojilmových jasenin mají přirozená stanoviště v údolní nivě a na 
nízké terase Jihlavy a Svratky na velmi bohatých, hlubokých aluviálních půdách, ve spodní 
části (více než 30 cm pod povrchem) původně zamokřených, avšak nikdy nezaplavovaných. 

Půdní pokryv: Fluvizemě. 
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QUERCI ROBORIS-FRAXINETA – jaseniny s dubem letním - 1 BC 5 

V přirozených porostech dominují jasan ztepilý a dub letní, vtroušené jsou jilmy (vaz a 
habrolistý), topoly (černý a bílý), jasan úzkolistý, olše lepkavá, babyka aj. V keřovém patře 
převládají brslen evropský, svída krvavá, kalina obecná, bez černý a střemcha hroznovitá. 
Bylinnému patru dominují vlhkomilné mezotrofní a eutrofní druhy. 

Rozšíření: v údolní nivě Jihlavy a Svratky (společná niva se Šatavou), v místech původně 
kolísavě podmáčených až k půdnímu povrchu, s občasnými záplavami, po kterých se na 
povrchu půdy usazovala vrstvička kalu obohacující půdní komplex. 

Půdní pokryv: Fluvizemě. 

SALICI-ALNETA – vrbové olšiny - 1 BC-C 5 

Původní dřevinnou skladbu tvoří vrba bílá a olše lepkavá, v keřovém patře s krušinou 
olšovou, vrbou jívou a střemchou hroznovitou. V bylinném patře převládají mokřadní nitrofilní 
druhy. 

Rozšíření: jen fragmentárně v údolní nivě Jihlavy, Svratky a společné nivě Svratky a Šatavy 
v místech bývalých, dnes zazemněných ramen se stálou záplavou podmokem a občasným 
přelivem rmutné vody. 

Půdní pokryv: Glejové fluvizemě. 

ULMI-FRAXINETA POPULI – topolojilmové jaseniny - 1 C 4-5 

V přirozených porostech jsou hlavními dřevinami topoly (bílý, černý, případně osika), jilm 
habrolistý, jilm vaz, jasan ztepilý, jasan úzkolistý a dub letní, pronikají sem též vrby (vrba 
bílá) a olše lepkavá. Typický je bohatý podrost bezu černého, doplněný dalšími druhy keřů 
snášejících zamokření (kalina obecná, ptačí zob obecný, babyka, řešetlák počistivý, brslen 
evropský atd.). Bylinné patro je tvořeno zejména nitrofilními vlhkomilnými druhy. 

Rozšíření: v údolní nivě Jihlavy, Svratky a společné nívě Svratky a Šatavy v místech 
původně kolísavě podmáčených k půdnímu povrchu, avšak nikdy nezaplavovaných. 

Půdní pokryv: Glejové fluvizemě. 

Kromě těchto typů geobiocénů se v území nachází další, člověkem naprosto uměle 
vytvořená stanoviště, která v našich podmínkách pravděpodobně nemají přirozenou obdobu. 
Ve vytěžených prostorech se nezachovalo geologické podloží (na vysvahovaných plochách 
je často podložím stavební suť), je upraven reliéf (svahování), svrchní část profilu je tvořena 
antropogenními navážkami – podorničím, případně skrytou bývalou ornicí často na místo 
přesunutou z jiné lokality ve velmi tenké vrstvě, obvykle 20 cm. Ještě více přirozeným 
podmínkám vzdálená bude vegetace v případě, že dojde k vytěžení písku až pod hladinu 
vody a vytvoření jezer. Zde by měla růst vegetace na mělkých půdách na živinami chudém 
podloží (písky) s vysokou hladinou mírně proudící podzemní vody. Protože obdobná přírodní 
společenstva nejsou v našich podmínkách popsána, dá se předpokládat, že úprava porostů 
u vytěžených jezer bude do jisté míry experimentem, kde bude třeba vytváření společenstev 
monitorovat a případně provádět další výrazné korekce vývoje.  

11.4.  TYPY ZÁKLADNÍCH NAVRŽENÝCH VEGETAČNÍCH ÚPRAV 

A. Výsadby vegetačních a doprovodných porostů u vodních toků (včetně toků občasných) a 
v nivách malých toků  
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B. Výsadby vegetačních a doprovodných porostů v nivě Svratky a společné nivě Svratky a 
Šatavy 

C. Výsadby linií interakčních prvků podél polních cest 

D. Výsadby linií interakčních prvků na protierozních mezích a biokoridorů na hydricky 
normálních až omezených stanovištích 

E. Výsadby doprovodné zeleně u frekventovaných silnic 

F. Výsadby rozptýlené zeleně na málo úrodných zemědělských půdách 

G. Výsadby zeleně na svazích rekultivovaných těžebních prostorů 

H. Výsadby zeleně na rovinatých pozemcích vytěžených pískoven 

I. Výsadby zeleně u břehů vytěžených jezer 

Ad A 

Pro tyto výsadby můžeme použít dřeviny z následujícího sortimentu: olše lepkavá, vrba bílá, 
topol bílý, topol černý, případně topol osika, jasan ztepilý, jasan úzkolistý, jilm habrolistý, jilm 
vaz a dub letní, javor babyka, omezeně lípa velkolistá, habr obecný, javor mléč. 

Ad B 

Pro tyto výsadby použijeme dřeviny v následujícím sortimentu: olše lepkavá, vrba bílá, topol 
bílý, topol černý, případně topol osika, jasan ztepilý, jasan úzkolistý, jilm habrolistý, jilm vaz a 
dub letní, babyka, vtroušeně lípa malolistá. 

Ad C 

Pro tyto výsadby je třeba vycházet z podmínek liniových společenstev a jejich podmínek 
v zemědělské krajině. Doprovodné porosty polních cest by se měly stát jako interakční prvky 
společnými zařízeními v rámci pozemkových úprav. Jejich vlastníkem by se měla stát obec, 
ve výjimečných případech vlastníci přilehlých pozemků. Pro výsadby je možno použít 
pestrou škálu dřevin. Mohou být použity ovocné dřeviny, které bývaly pro tyto lokality 
charakteristické (rezistentní odrůdy švestek, vysokokmeny jabloní a hrušní rezistentních proti 
houbovým ochořením, třešně, oskeruše). Zajímavé je použití starých, případně krajových 
odrůd – jako ukázky dřívějšího sortimentu. 

Výběr ostatních dřevin by měl vycházet z konsenzu mezi vlastníky okolních pozemků a 
zájmy tvorby krajiny. Stromy velkých tvarů bude možno pravděpodobně použít pouze ve 
výjimečných případech. Pak je vhodnou dřevinou lípa malolistá a dub zimní, dub letní, jeřáb 
břek na sušší stanoviště, javor mléč, jasan ztepilý, dub letní a lípa velkolistá na stanoviště 
dobře zásobená vodou. 

Daleko častěji jsme nuceni použít dřeviny s menší korunou, kde z domácích dřevin těmto 
požadavkům nejlépe vyhoví javor babyka, hrušeň planá, případně i jeřáb břek. 

Ad D 

Na výsadby protierozních mezí můžeme použít všechny dřeviny uvedené pro využití podél 
polních cest a doplnit je o výsadby keřů, jako je růže šípková, trnka pichlavá, svída krvavá, 
ptačí zob obecný, brslen evropský, brslen bradavičnatý, kalina tušalaj, hlohy. Pro biokoridory 
vybíráme dřeviny v rámci  STG dle zpracovaného projektu. Místy hrozí nebezpečí náletu 
trnovníku akátu. 

Ad E 

Výsadba se liší podle šířky a třídy komunikace. Staré tak zvané císařské silnice byly 
osazovány lípami, jak je dodnes patrné na torzech výsadeb u takovéto bývalé silnice - dnes 
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silnice III. třídy Brno – Pohořelice. Zde je vhodné provádět rekonstrukci ze stejného 
sortimentu. Jinde je vhodná lípa malolistá i velkolistá, dub letní, jeřáb břek, případně i 
babyka. Pro výsadby na náspech rychlostních komunikací je možno použít vedle tohoto 
sortimentu i keřové patro ve složení růže šípková, trnka pichlavá, svída krvavá, ptačí zob 
obecný, brslen evropský, brslen bradavičnatý, kalina tušalaj, hlohy.  

Ad F 

Zde je vhodné vycházet důsledně ze stanovené skupiny typů geobiocénů pro dané území. 
Vyskytují se tu převážně společenstva typická pro velmi suchá a chudá stanoviště (borové 
doubravy na píscích, doubravy s ptačím zobem na píscích) a pro mírně omezená až 
normální stanoviště – doubravy, dřínové doubravy, doubravy s ptačím zobem. Hrozí 
nebezpečí náletu trnovníku akátu 

Ad G 

Tyto výsadby se jeví jako velmi problematické. Ze skupin typů geobiocénů se podmínkám 
nejvíce blíží zakrslé doubravy 1AB-B1-2, zakrslé doubravy s ptačím zobem 1BD1-2, 
případně zakrslé dřínové doubravy 1D1 a zakrslé mahalebkové doubravy 1D1(2). Pro výběr 
druhů použitých pro výsadby je nutné stanovení zásoby živin a pH substrátu, použitého pro 
technickou rekultivaci. Pravděpodobně nejvýhodnější je provést oplocení plochy a výsev 
směsi semen jednotlivých dřevin. Hrozí nebezpečí náletu trnovníku akátu. 

Ad H 

Stanoviště odpovídají podmínkám pro vývoj borové doubravy na píscích 1A-AB1-2, doubravy 
s ptačím zobem na píscích 1B-BD2-3.  

Ad I 

Pro výsadby budou použity vrba bílá, vrba křehká, topol ferny, topol osika, olše lepkavá, 
bříza bílá. Hrozí nebezpečí náletu trnovníku akátu. 

11.5.  REALIZACE VÝSADEB  

Základním požadavkem na výsadby je: 

 použití vhodného pěstebního materiálu 

 ochrana výsadeb před zvěří 

 ochrana před buření a nežádoucími invazními druhy rostlin 

 pěstební zásahy. 

Pěstební materiál, ochrana proti okusu 

Pro výsadby použijeme domácí dřeviny místní provenience. Způsob výsadeb se liší podle 
jednotlivých typů: používáme lesnické sazenice do výšky, polodrostky, odrostky bez 
zapěstované koruny a odrostky se zapěstovanou korunou. 

Bez ochrany proti zvěři v současné době nepřežijí žádné výsadby dřevin v krajině, ani 
ochrana proti okusu není stoprocentní. Používáme ochranu mechanickou, jako jsou 
individuální chráničky z plastu nebo drátěného pletiva, oplocenky s pletivem typu obora 
(vyžadují pravidelnou kontrolu, zda nejsou poškozené) a chemickou ochranu prostřednictvím 
repelentů jako je Morsuvin, Aversol a jiné. Repelenty je v některých případech možno 
(respektive nutno) použít i ve vegetační době proti okusu rašících výhonů. 
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Použité sazenice a způsoby ochrany se liší podle typů výsadeb. 

1. Výsadby vegetačních a doprovodných porostů u vodních toků (včetně toků 
občasných) a v nivách malých toků  

Použijeme odrostky o velikosti od 1,20 do 2,00 m. U vrb (Salix) je možné použít řízky nebo 
kůly, individuální ochranu – plastové chráničky. 

2. Výsadby linií interakčních prvků podél polních cest 

Použijeme odrostky o výšce cca 2,00 m se zapěstovanou korunkou, kůlem a balem, jako 
ochranu plastové chráničky. 

3. Výsadby linií interakčních prvků na protierozních mezích 

Použijeme poloodrostky o velikosti do 1,20 m, individuální ochranu – plastové chráničky, 
sazenice keřů o velikosti 0,30 m, chemická ochrana repelenty. Výsadby můžeme doplnit i 
dřevinami se zapěstovanou korunkou, kůlem a drátěnou chráničkou (ovocné dřeviny). 

4. Výsadby doprovodné zeleně u frekventovaných silnic 

Použijeme velmi kvalitní odrostky o výšce minimálně 2,50 m se zapěstovanou korunkou, 
kůlem a balem, jako ochranu plastové nebo drátěné chráničky. 

5. Výsadby rozptýlené zeleně na málo úrodných zemědělských půdách 

Provádíme ostrůvkovitou nebo skupinovou výsadbu Použijeme poloodrostky o velikosti do 
1,20 m, sazenice keřů o velikosti 0,30 m, na vlhkých stanovištích je možné použít řízky vrby. 
Ochranu řešíme dle velikosti a tvaru skupiny. Je možno použít individuální ochranu – 
plastové chráničky, chemickou ochrana repelenty nebo oplocenku. Výsadby můžeme doplnit 
i dřevinami se zapěstovanou korunkou, kůlem a drátěnou chráničkou (ovocné dřeviny). 

6. Výsadby zeleně na svazích rekultivovaných těžebních prostorů 

Použijeme lesnické sazenice stromů do velikosti 35 cm, sazenice keřů do velikosti 30 cm, 
případně síji směsi semen. Jako ochranu proti zvěři použijeme u síje oplocenku, kterou je 
třeba pravidelně kontrolovat, v případě sazenic možno použít repelenty. 

7. Výsadby zeleně na rovinatých pozemcích vytěžených pískoven 

Použijeme lesnický způsob výsadeb, sazenice keřů do velikosti 30 cm, případně síji směsi 
semen. Jako ochranu proti zvěři použijeme u síje oplocenku, v případě sazenic možno použít 
repelenty, lépe oplocenku, kterou je třeba pravidelně kontrolovat.. 

8. Výsadby zeleně u břehů vytěžených jezer 

Použijeme poloodrostky o velikosti do 1,20 m, sazenice keřů o velikosti 0,30 m, na vlhkých 
stanovištích je možné použít řízky vrby, případně síji směsi semen. Ochranu řešíme dle 
velikosti a tvaru skupiny. Je možno použít individuální ochranu – plastové chráničky, 
chemickou ochrana repelenty nebo oplocenku. 
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11.6.  PÉČE O VÝSADBY 

Ochrana před buření a invazními druhy rostlin 

Ochrana před zarůstáním buření je nutná všude tam, kde je v půdě nadbytek semen. Jedná 
se zejména o plochy ještě nedávno využívané jako orná půda nebo plochy, na které byla 
navezena ornice ze skrývky. Ochranu provádíme nejčastěji obžínáním, ve výjimečných 
případech i kultivací rotavátory. Mulčování považujeme za způsob méně vhodný, vzhledem 
k negativním vlivům, které řada materiálů používaných pro mulčování na půdu má. 

Nebezpeční invazivních druhů na rekultivovaných plochách je obrovské. Zejména invaze 
trnovníku akátu je zvláště aktuální, neboť v celém řešeném území je akát nejčastější 
dřevinou rostoucí jak na pozemcích plnících funkci lesa, tak mimo les. Jeho rozšíření bylo 
podporováno zejména v 19. století jako medonosné dřeviny a pro jeho využití na vinařské 
kolky a sudy. Nálety akátu komplikují, respektive v mnoha případech znemožňují, využití 
přirozené či přírodě blízké sukcese jak na plochách určených k rekultivaci po těžbě, tak 
v navržených prvcích ÚSES. Metody likvidace jednotlivých invazivních druhů jsou celkem 
velmi dobře propracované a spočívají zejména v jejich mechanické a chemické likvidaci. 
Finanční náklady na jejich likvidaci jsou vysoké. 

Stručné charakteristiky nejvýznamnějších invazních rostlin 

Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum). Mohutná, někdy i 5 m vysoká 
mrkvovitá rostlina pochází z Kavkazu a u nás je známá už od poloviny 19. století. Bolševník 
byl pěstován jako okrasná rostlina a následně se rozšířil na vlhké louky a do břehových 
porostů. Na území Jihomoravského kraje nedošlo nikdy k jeho masivnímu rozšíření. 

Dvouzubec černoplodý (Bidens frondosa) je jednoletá až 1 m vysoká bylina pocházející 
ze Severní Ameriky. Vyskytuje se na vlhkých, na živiny bohatých stanovištích, zejména 
na březích vodních toků a nádrží, na obnažených dnech a v příkopech. Na Moravě je běžný 
u všech větších řek a rybníků. Často je hojnější než domácí dvouzubec trojdílný (Bidens 
tripartita). 

Hvězdnice (Aster lanceolatus, Aster novi-belgii a Aster x salignus) - tyto původem 
severoamerické druhy se u nás často pěstují jako okrasné rostliny a z kultury následně 
zplaňují. Tyto hvězdnice jsou vytrvalé byliny 50 až 150 cm vysoké. Vzhledem ke své široké 
ekologické valenci jsou schopny osidlovat různá stanoviště. Lokality, na kterých se tyto 
hvězdnice vyskytují, je možné rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou různé deponie, 
železniční náspy a obdobná antropogenní stanoviště. Druhým typem stanoviště jsou břehy a 
okolí velkých řek. Kromě produkce velkého množství semen je šíření usnadněno klonálním 
růstem z kořenujících oddenků. Rostliny tak vytvářejí rozsáhlé polykormony, které vytlačují 
původní vegetaci a mohou vytrvávat i několik desítek let.  

Javor jasanolistý (Acer negundo) je nízký strom pocházející ze Severní Ameriky. Jedná se 
o světlomilnou dřevinu osidlující především rumiště, úhory, skrývky, náplavy, paseky a 
průseky lužních lesů. Pro svůj rychlý růst a snadné množení je používán k ozeleňování 
různých areálů, do polních remízků a větrolamů a při rekultivacích. Z těchto ploch se pak 
následně dále šíří.  

Křídlatky (Reynoutria x bohemica, Reynoutria japonica, Reynoutria sachalinensis) jsou 
obecně známé mohutné byliny. Křídlatky dorůstají do výšky 2 - 3 m a vytvářejí husté porosty, 
ve kterých se neuplatňují žádné další druhy. Křídlatka japonská a sachalinská pochází 
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z východní Asie a již v 19. stol. byla u nás používána jako okrasná rostlina. Křídlatka česká 
(Reynoutria x bohemica) je křížencem obou zmíněných druhů, který byl poprvé popsán 
v České republice. Křídlatky se u nás rozmnožují vegetativně a k vytvoření nové rostliny 
stačí velmi malý kousek oddenku. Vzhledem k rychlému růstu a velké produkci biomasy, 
brzy vznikají nové polykormony, které vytlačují původní vegetaci.  

Kustovnice cizí (Lycium barbarum) je keř pocházející z jihovýchodní Evropy a středomořské 
části Malé Asie. U nás se do výsadeb používala především v první polovině 20. století, kdy 
s ní byly osazovány různé náspy, terasy vinic, skalnaté stráně a podobná stanoviště. Rovněž 
se používala při výsadbách ve městech a obcích. Kustovnice vytváří rozsáhlé kompaktní 
porosty, ve kterých se neuplatňují další druhy rostlin. Má rozsáhlý kořenový systém 
zasahující hluboko do půdy, ze kterého snadno regeneruje. Množí se především vegetativně, 
takže se příliš nešíří na další lokality. Postupně se však rozrůstá na stávajících lokalitách, 
kde se tak zvětšuje plocha kustovnicových porostů na úkor stávající, často stepní, vegetace. 

Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) je až 2 m vysoká jednoletá bylina původem 
ze severozápadního Himaláje. V Evropě byla v minulosti (19. stol.) pěstována jako okrasná 
rostlina a postupně došlo k jejímu zplanění. K významnějšímu šíření podél řek došlo 
na počátku 20. století (Morava, Svitava) a k prudkému nárůstu počtu lokalit v 60. letech 
minulého století. I tato netýkavka se rozšířila téměř po celé republice. Odborníci mají obavy, 
že se jedná o druh, který je potenciálně schopen osídlit většinu vlhkých, humózních a 
světlejších lesů.  

Netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora) je jednoletá bylina pocházející z jihozápadní 
Sibiře, západního Mongolska a středoasijských hor. K rozšíření do Evropy došlo z kultur 
v botanických zahradách, kde byla pěstována již v 19. století. U nás se nejdříve šířila 
po Čechách, první údaj o výskytu tohoto druha na Moravě je z roku 1913 (Kroměříž). Masivní 
invaze do polopřirozených a přirozených porostů nastala v druhé polovině 20. století. 
Netýkavka malokvětá v Evropě již úplně zdomácněla a stala se dominantní složkou 
bylinného patra mnoha lesních porostů, odkud vytlačila původní vegetaci. Šíří se především 
na živinami bohatší, dostatečně vlhká stanoviště. Kromě lesních porostů se vyskytuje i na 
rumištích, podél komunikací a jako plevel v okopaninách. I přes to, že se o ní příliš nehovoří, 
je jednou z nejagresivnějších a nejškodlivějších invazních rostlin. V současnosti se vyskytuje 
téměř na celém území republiky.  

Pajasan žlaznatý (Ailanthus altissima) je jasanu podobný strom pocházející z Číny. Jako 
okrasný strom se pěstoval v Evropě již v 19. století a postupně zplaňoval (první údaj 
o zplanění pochází z r. 1909). Pajasan se šíří především v městském prostředí, neboť snáší 
extrémně suchá a přehřívaná stanoviště. Je schopný se uchytit v mezerách dláždění, u zdí, 
v udusané půdě apod. V minulosti se příliš nešířil mino urbanizovaný prostor. V poslední 
době byl ovšem zaznamenán jako invazní druh na stepních lokalitách.  

Slivoň myrobalán (Prunus cerasifera) je keř, případně nízký strom, který je původní na 
Balkánském poloostrově, v Malé Asii a na Blízkém východě. Byl hojně používán jako podnož 
pro slívy, meruňky a některé okrasné kultivary některých druhů rodu Prunus. Poměrně často 
zplaňuje, zejména v oblasti jižní Moravy.  

Slunečnice hlíznatá - topinambur (Helianthus tuberosus) je statná vytrvalá bylina 
pocházející původně ze Severní Ameriky. Do Evropy byl dovezen krátce po objevení 
Ameriky a následně se rozšířil. U nás se podél velkých řek začal šířit v 60. letech minulého 
století. Invazi napomohlo i jeho pěstování myslivci pro zvěř. Vyskytuje se zpravidla 
na lesních světlinách (bývalá políčka), vlhčích úhorech, rumištích a podél vodních toků. 

Topol kanadský (Populus x canadensis) jedná se o křížence našeho topolu černého 
(Populus nigra) s jeho americkým příbuzným Populus deltoides. Vznikl zhruba v polovině 18. 
století ve Francii. V průběhu doby bylo vypěstováno velké množství kultivarů, které našly 
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široké uplatnění. Užívá se k ozelenění průmyslových a zemědělských areálů, do větrolamů, 
ochranných lesních pásů, ke zpevňování břehů a je rovněž lesnicky pěstován, především 
v luzích. Topolu vyhovují především minerálně bohaté, čerstvě vlhké půdy. V oblasti lužních 
lesů téměř nahradil původní topol černý (Populus nigra). 

Trnovník akát (Robinia pseudacacia) je strom pocházející z východní a střední části Severní 
Ameriky. Do Evropy byl dovezen na počátku 18. století a postupně se po ní rozšířil. Jelikož 
se jednalo o dřevinu s širokou ekologickou amplitudou, schopnou osídlit téměř jakékoliv 
stanoviště, byl používán k ozeleňování strží, mezí, skalnatých svahů a jiných neplodných 
míst. Jeho rozšíření navíc podpořila skutečnost, že poskytuje výhřevné dřevo, které bylo 
používáno i na kůly do vinic a na sudy a je medonosný. Šíření akátu je umožněno značnou 
produkcí semen a kořenovou výmladností. Jelikož se jedná o rostlinu poutající vzdušný 
dusík, dochází k postupné eutrofizaci stanoviště. To v souvislosti se zastíněním způsobuje 
ústup původní vegetace. Ohroženy jsou zejména společenstva suchých trávníků, stepních 
lad a křovin, plochy po povrchové těžbě.  

Vrbovka cizí (Epilobium ciliatum) - vytrvalá až 1 m vysoká bylina pocházející ze Severní 
Ameriky. K jejímu masovému šíření u nás došlo v 60. a 70. letech minulého století a dnes je 
nejrozšířenějším zástupcem rodu Epilobium. Tento druh má širokou ekologickou amplitudu a 
tomu odpovídá i jeho rozšíření. Je zastoupen jak na přirozených, tak i na druhotných 
stanovištích: příkopy, strouhy, rákosiny, břehové porosty, olšiny, obnažená dna rybníků, 
paseky, skládky, navážky, pole, rumiště. Na některých stanovištích vytlačuje domácí vrbovku 
růžovou (Epilobium roseum) a často dochází k hybridizaci s domácími druhy.  

Zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) a zlatobýl obrovský (S. gigantea) jsou mohutné, 
až 2 m vysoké byliny původem ze Severní Ameriky. Do Evropy byly dovezeny v polovině 18. 
století a pěstovaly se jako okrasné a medonosné rostliny. V polovině 19. století zdomácněly 
a následně se rychle rozšířily po Evropě (rychlost invaze je 700 - 900 km2/rok). Rychlost 
invaze je umožněna především produkcí značného množství semen, navíc se celíky snadno 
množí vegetativně z oddenků. Vzniklé husté porosty následně vytlačují původní vegetaci. 
Oba druhy rostou na víceméně antropogenních stanovištích (rumiště, navážky, ladem ležící 
plochy apod.) a v nivách toků, zlatobýl kanadský je však rozšířenější.  

Pěstební zásahy 

Některé způsoby výsadeb, zejména na rekultivovaných a vytěžených plochách, lze 
považovat do jisté míry za experiment. Proto nelze vysázené plochy ponechat bez 
pozdějších zásahů, ke kterým patří opakované výsadby, dosadby, tvarování korun u stromů 
v liniových výsadbách podél cest. Probírky a prořezávky považujeme za velmi 
nepravděpodobné vzhledem silnému tlaku zvěře a nepříznivým vláhovým poměrům. Průběh 
výsadeb v biocentrech by se měl co nejvíce blížit přirozeným sukcesním podmínkám. 
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