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ÚVOD 

Do rukou se Vám dostává stručná verze strategické části Strategie rozvoje Jihomoravského 

kraje 2021+ (dále také „SRJMK 2021+“), která do roku 2030 definuje vize, specifické cíle 

a tematická opatření, jejichž prostřednictvím má dojít k udržitelnému rozvoji Jihomoravského 

kraje. Strategie, resp. její návrhová část je strukturována do následujících oblastí, které 

představují samostatné prioritní osy: 

 

     Vzdělávání a sport; 

  

     Zdravotnictví a sociální oblast; 

 

     Dopravní infrastruktura a obslužnost území; 

 

     Životní prostředí, technická infrastruktura, rozvoj venkova a zemědělství; 

 

     Konkurenceschopnost, podnikání, inovace a výzkum; 

 

     Veřejná správa, občanská vybavenost, kultura, cestovní ruch a bezpečnost. 
 

Pod názvem prioritních os dále v dokumentu je uvedena vize prioritní osy. Tematická 

opatření (dále také „TO“) a k nim nadřazené specifické cíle (dále také „SC“) byly 

definovány a prioritizovány v průběhu realizovaných odborných jednání pracovních skupin. 

Níže je uvedeno schéma strategické části.  

 

 

 

 

 

Každý strategický cíl a tematické opatření má svůj číselný identifikátor. Dvojciferná čísla 

znázorňují SC, zatímco tříciferným označením jsou číslována TO. Specifické cíle jsou pro 

přehlednost zvýrazněny bílým písmem a tmavě modře podbarveny. Výsledkem prioritizace 

pak bylo rozřazení specifických cílů a tematických opatření do tří kategorií: 

vysoká priorita – zkratka „VP“, 

střední priorita – zkratka „SP“, 

nízká priorita – zkratka „NP“. 

Priorita je vyznačena u každého specifického cíle a tematického opatření v posledním sloupci 

tabulek, které jsou sestaveny ke každé definované oblasti SRJMK 2021+. V tabulkách jsou 

rovněž k daným TO přiděleny některé pro kraj klíčové atributy, které znázorňují, zda se jedná 

o „strategické opatření - zkr. SO“1, zda je dané opatření „v kompetenci kraje – zkr. KK“, 

 
1 Opatření strategického charakteru je úzce provázáno i s dalšími souběžnými či navazujícími aktivitami kraje. Dochází tedy 
k významné provázanosti, kdy realizace daného opatření ovlivňuje podmínky i v rámci dalších oblastí. Opatření má tedy 
strategický charakter. 

Prioritní 

osy 
Vize   Specifické 

cíle 

Tematická 

opatření 
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odpovídá definici „chytrého řešení – SŘ2“ nebo přístupu realizace regionální politiky, 

tzv. „územní dimenzi – zkr. ÚZ“. Jestliže tematické opatření odpovídá některému z výše 

definovaných atributů, je v příslušném sloupci tabulky uveden modrý symbol. 

V tabulce níže je uvedena definice výše uvedených klíčových atributů. 

Atribut Vysvětlení 

Strategické opatření 

(zkr. „SO“) 

Opatření strategického charakteru je úzce provázáno i s dalšími souběžnými 

či navazujícími aktivitami kraje. Dochází tedy k významné provázanosti. 

Opatření mající strategický charakter vytváří podmínky pro pozitivní rozvoj 

kraje i v dalších oblastech. 

Kompetence kraje 

(zkr. „KK“) 

V kompetenci kraje jsou taková tematická opatření, která může kraj přímo 

ovlivňovat. Realizace požadovaného cíle je však v některých případech 

závislá i na dalších zainteresovaných subjektech. V takových případech je 

tematické opatření pouze v částečné kompetenci kraje, kdy upřesnění je 

vždy uvedeno v textové části. Například v oblasti vzdělávání může kraj přímo 

ovlivňovat činnost středních škol, které zřizuje, ale jeho politika se 

bezprostředně nemusí dotknout mateřských, základních, vysokých a jiných 

škol a školských zařízení.  

Chytré řešení 

(zkr. „SŘ“) 

Tematická opatření využívající chytrých řešení – moderních technologií či 

přístupů, rozvíjejících region a zvyšujících kvalitu života obyvatel. 

Územní dimenze 

(zkr. „ÚZ“) 

Územní dimenzí jsou označena taková opatření, jejichž cílem je zaměření 

se na snížení rozdílů mezi úrovní rozvoje jednotlivých regionů 

Jihomoravského kraje Přínosy či efekty takových opatření jsou 

koncentrovány pouze do některých regionů kraje. 

Tyto atributy lze popsat pomocí následujícího příkladu: stavba dálnice je pro kraj strategické 

opatření, není v kompetencích kraje3 a pokud není např. osazena např. speciálními senzory, 

neobsahuje prvek chytrého řešení. Územní dimenze je možnost soustředit prostředky či efekty 

některých opatření pouze na určitém území. Kompletní (nezkrácená) strategická část 

Jihomoravského kraje je dostupná na www.lepsikraj.cz. 

Vize pro Jihomoravský kraj v roce 2030 

Vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje definuje cílový stav, kterého chce kraj 

prostřednictvím identifikovaných specifických cílů a tematických opatření dosáhnout:  

„Konkurenceschopný region, úspěšný na rostoucích a technologicky náročných 

trzích, který vytváří vhodné zázemí pro své obyvatele a je nejen atraktivním místem 

k životu, ale i k návštěvě.“  

 
2 Zkratka odvozena od slova SMART řešení. 
3 Například stavba a údržba dálnic, stejně jako silnic I. třídy je v kompetenci Ředitelství silnic a dálnic České republiky, zatímco 
kraj zajišťuje provoz silnic II. a III. třídy. 
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Vzdělávání, sport a mimoškolní 

zájmové aktivity 

Vzdělávání, sport a 

mimoškolní zájmové aktivity 
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Prioritní osa 1: Vzdělávání, sport a mimoškolní 

zájmové aktivity 

„Vzdělávání a sport, které naplno rozvíjí potenciál obyvatel kraje.” 

Vzdělávání 

Pro Jihomoravský kraj je oblast vzdělávání jednou z hlavních priorit, jejíž prostřednictvím je 

možné stimulovat potenciál každého jednotlivce se zaměřením na jeho silné stránky. Podpora 

osobního rozvoje ve vztahu ke klíčovým kompetencím žáků a studentů bude jedním ze 

základních cílů kraje. Za tímto účelem je záměrem podporovat mezinárodní spolupráci škol 

a mobilitu pedagogických pracovníků a studentů. V tomto kontextu je klíčové přebírání principů 

dobré praxe ze zahraničí, podpora studijních a výměnných pobytů a zahraničních stáží. Dále 

je z hlediska kraje důležité rozvíjet spolupráci mezi vzdělávacími subjekty a zaměstnavateli 

z důvodu cíleného přizpůsobování nabídky a kapacit středních škol na základě očekávaného 

demografického vývoje a očekávané budoucí poptávky zaměstnavatelů po specifických 

znalostech, dovednostech a kompetencích uchazečů o zaměstnání. Dalšími záměry 

Jihomoravského kraje je efektivní podpora kariérového poradenství, celoživotního 

a neformálního vzdělávání jako svébytných, flexibilních a široce dostupných pilířů osobního 

rozvoje obyvatel. Cílem je rovněž zvyšovat dostupnost vzdělávání a služeb péče o děti 

předškolního věku a zvyšování otevřenosti škol. 

Jihomoravský kraj bude usilovat o snižování bariér a nerovností v přístupu ke vzdělávání 

např. prostřednictvím cílených aktivit v hospodářsky a sociálně ohrožených územích. Aktivity 

mají být zaměřeny na úrovni základních i středních škol a spočívající ve vzdělávání 

pedagogických pracovníků a zvýšené dostupnosti metodických materiálů vymezujících 

specifické rizikové faktory indikující ohrožení žáků např. v oblasti předčasného odchodu ze 

vzdělávání. Zároveň je z hlediska kraje důležité, aby se zvýšila dostupnost rané péče 

a vzdělávání pro skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením a podporovat rovný přístup 

ke vzdělání a začleňovaní (integrace) cizinců do jihomoravské společnosti. 

Kraj bude dále usilovat o rozvoj personálních kapacit a kvalifikace pedagogického personálu 

ve všech stupních vzdělávací soustavy s cílem zvyšování kvality výuky. Stěžejní je rovněž 

podpora výstavby, obnovy a modernizace školních budov a zajištění jejich kvalitního 

a moderního vybavení. 

Řada opatření je pak v částečné kompetenci kraje. Přestože je Jihomoravský kraj zřizovatelem 

převážné většiny středních škol, jejich chod je do značné míry ovlivňován politikou na národní 

úrovni. Stejně tak je efektivita níže prezentovaných specifických cílů a tematických opatření 

do značné míry závislá na spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty. 
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Sport a mimoškolní zájmové aktivity 

Cílem níže uvedených strategických cílů a opatření je rozvoj současného stavu sportovní 

infrastruktury prostřednictvím údržby, rekonstrukce a budování nových venkovních i vnitřních 

sportovišť pro všechny výkonnostní úrovně sportovců a věkové kategorie. Zároveň je však 

cílem vytvářet odpovídající prostředí pro rozvoj nabídky sportovních aktivit (podpora 

sportovních organizací, subjektů organizujících a propagujících sport nebo talentované 

mládeže a vrcholového sportu), které umožní zapojit do sportu co možná nejširší spektrum 

a největší počet obyvatel, a to bez ohledu na výkonnostní aspekt nebo věk. Pohyb a zdravý 

životní styl je jedním z cílů v souvislosti s demografickým stárnutím populace.  

  

Tematická opatření a specifické cíle SO KK SŘ ÚZ PR 

1.1 Podpora maximalizace potenciálu každého obyvatele VP 

1.1.1 Výuka a rozvoj klíčových kompetencí žáků a studentů 

 

   VP 

1.1.2 
Zvýšení dostupnosti služeb péče a vzdělávání o děti předškolního 

věku 

 

   SP 

1.1.3 
Podpora mezinárodní spolupráce škol a mobility 

pedagog. pracovníků a studentů 

  

  SP 

1.1.4 
Podpora rozvoje spolupráce mezi vzdělávacími subjekty 

a zaměstnavateli 

  

  SP 

1.1.5 Podpora kariérového poradenství 

  

 

 

SP 

1.1.6 Podpora a propagace celoživotního vzdělávání 

  

  SP 

1.1.7 Zvyšování otevřenosti škol veřejnosti 

 

   NP 

1.1.8 Podpora neformálního vzdělávání 

  

  NP 

1.2 Rozvoj vzdělávání překonávající bariéry a nerovnosti SP 

1.2.1 
Zvýšení kvality vzdělávání v hospodářsky a sociálně ohrožených 

územích 

  

 

 

SP 

1.2.2 
Rozvoj dostupné rané péče a vzdělávání pro skupiny osob ohrožené 

soc. vyloučením 

 

  

 

NP 

1.2.3 
Podpora rovného přístupu ke vzdělání a začleňovaní (integrace) 

cizinců 

 

  

 

NP 

1.3 
Zajištění dostatečného početního stavu a rozvoj kvalitních personálních kapacit pedagog. 

personálu 
NP 

1.3.1 Kontinuální vzdělávání pedagogického personálu 

  

  SP 

1.3.2 Zlepšování managementu škol a vzdělávací soustavy 

 

   VP 

1.4 Odpovídající stav vzdělávací infrastruktury NP 

1.4.1 
Rozvoj a obnova infrastruktury a vybavenosti škol a školských 

zařízení 

  

  NP 
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Tematická opatření a specifické cíle SC KK SŘ ÚZ PR 

1.5 Zvýšení zájmu o pohyb a sport, kvalitní sportovní infrastruktura SP 

1.5.1 Zajištění široké nabídky sportovních aktivit 

 

   VP 

1.5.2 Spolupráce v oblasti rozvoje sportu a jeho propagace 

  

  NP 

1.5.3 Podpora talentované mládeže a vrcholového sportu 

 

   SP 

1.6 Dostatečná kvalita a kapacita sportovní infrastruktury SP 

1.6.1 Kvalitní sportovní infrastruktura 

 

   NP 

1.7 Podpora mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže SP 

1.7.1 
Podpora spolků a organizací provozujících zájmovou činnost v oblasti 

neformálního vzdělávání pro děti a mládež 

 

   SP 
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Zdravotnictví a sociální oblast 



 
 

 

Prioritní osa 2: Zdravotnictví a sociální oblast 

„Systém dostupné a udržitelné péče a podpory pro všechny." 

Zdravotnictví 

Cílem Jihomoravského kraje je optimalizovat dostupnost, kapacitu a kvalitu zdravotnických 

zařízení prostřednictvím významných investičních aktivit. V tomto ohledu je záměrem kraje 

rekonstruovat a budovat zdravotnickou infrastrukturu s ohledem na současnou a budoucí 

potřebnost zdravotnické péče a modernizovat vybavenost zdravotnických zařízení. 

Jihomoravský kraj bude podporovat modernizaci přístrojového vybavení, zvyšování standardů 

kvality poskytované zdravotní péče, standardů bezpečnosti provozu, ochrany zdraví osob 

v systému zdravotní péče a zvyšování počtu specializovaných pracovišť. Kraj bude dále 

usilovat o zavádění principů eHealth a telemedicíny, prostřednictvím kterých má dojít ke 

zlepšení dostupnosti, kvality, bezpečnosti a efektivity využití informačních a komunikačních 

technologií ve zdravotnictví prostřednictvím moderních nástrojů, sdílením dat a postupným 

odstraňováním nadbytečné papírové dokumentace. 

Kromě kvalitní infrastruktury je úkolem kraje podpořit i přítomnost kvalitních personálních 

kapacit. Za tímto účelem bude realizována řada aktivit za účelem vzdělávání lékařských 

a nelékařských zdravotnických zaměstnanců, podpory získání lékařských specialistů 

prostřednictvím ekonomických benefitů nebo motivace žáků na nižších úrovních vzdělávací 

soustavy tak, aby byla zajištěna dostatečná poptávka po zdravotnických oborech. 

Záměrem Jihomoravského kraje je rovněž navázání užší spolupráce mezi poskytovateli 

sociálních a zdravotních služeb související s pokračujícím trendem demografického stárnutí 

populace a rozvoj paliativní péče. Cílem paliativní péče je zejména zmírnění strastí 

a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí nebo se nachází 

v závěrečných fázích života. V tomto kontextu bude kraj usilovat o zajištění dostatečné 

kapacity a dostupnosti paliativní péče všem občanům Jihomoravského kraje s pokročilým 

onemocněním, kteří tuto péči potřebují. 

Mezi další opatření lze zařadit posílení metodické pomoci a koordinace poskytovatelů 

zdravotní péče, podporu osvěty a aktivit pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva nebo 

snahu o zvýšení financování systému zdravotnictví ze strany státu. 

Tematická opatření a specifické cíle SO KK SŘ ÚZ PR 

2.1 Vytvoření systému udržitelného zdravotnictví VP 

2.1.1 
Zajištění dostupnosti a zvyšování kvality zdravotních služeb na 

území kraje 

  

 

 

VP 

2.1.2 Zvýšení financování systému zdravotnictví ze strany státu 

 

   VP 

2.1.3 Podpora paliativní péče ve zdravotnictví 

  

  VP 

2.1.4 
Rozvoj a modernizace technické infrastruktury a vybavenosti 

zdrav. služeb 

   

 SP 

2.1.5 Zajištění kvalitních personálních kapacit ve zdravotnictví 

 

   VP 

2.1.6 Podpora elektronizace zdravotnictví, eHealth a telemedicíny v JMK 

   

 SP 

2.1.7 
Posílení metodické pomoci a koordinace poskytovatelů zdrav. péče 

v JMK  

   

 VP 
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Tematická opatření a specifické cíle SO KK SŘ ÚZ PR 

2.1.8 Podpora sociálně-zdravotního pomezí 

   

 VP 

2.1.9 Podpora osvěty a aktivit pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva 

 

   NP 

Sociální služby 

S ohledem na demografické stárnutí je stěžejní z pohledu Jihomoravského kraje optimalizovat 

síť a zajistit odpovídající dostupnost ambulantních, terénních a pobytových sociálních služeb 

na celém území kraje s ohledem na potřebnost, dostupnost, kvalitu a dlouhodobou finanční 

udržitelnost. Kraj rovněž vnímá vysoký potenciál deinstitucionalizované formy sociálních 

služeb, kdy trendem budoucnosti bude vyšší podpora terénních a ambulantních forem péče 

s postupným vyšším využíváním nových a asistivních technologií (např. náramková péče). 

Cílem je rovněž vytvoření vhodných podmínek zajišťujících setrvání osob v jejich přirozeném 

prostředí. 

Stejně jako ve zdravotnictví bude Jihomoravský kraj usilovat o zajištění kvalitních personálních 

kapacit v sociálních službách prostřednictvím podpory systému výchovy a vzdělávání 

pracovníků v sociální oblasti (např. podpora specializačního vzdělávání zajišťovaného 

vysokými a vyššími odbornými školami, podpora akreditovaných kurzů, školení a praktických 

stáží) s cílem zvýšení početního stavu a zajištění odborně vzdělaných zaměstnanců 

v sociálních službách. 

Navrhovaná opatření rovněž cílí na zavádění paliativní péče v sociálních službách, podporu 

dostupnosti mobilní specializované paliativní péče, podporu rozvoje dostupnosti paliativní 

péče v pobytových zařízeních sociálních služeb a domovech pro seniory. Zde bude klíčová 

spolupráce se zdravotnickými zařízeními.  

Kraj se dále bude zaměřovat na prevenci vzniku rizikového chování (např. užívání návykových 

látek, rasismu, šikany, vandalismu, extremismu) nebo bude iniciovat snahu o zvýšení 

financování systému sociálních služeb ze strany státu. 

Tematická opatření a specifické cíle SO KK SŘ ÚZ PR 

2.2 Dostupné sociální služby VP 

2.2.1 
Optimalizace sítě a dostupnosti ambulantních, terénních a 

pobytových sociálních služeb 

  

 

 

VP 

2.2.2 
Pokračování v procesu transformace a deinstitucionalizace sociálních 

služeb 

    

VP 

2.2.3 Zvýšení financování systému sociálních služeb ze strany státu 

 

   VP 

2.2.4 Zajištění kvalitních personálních kapacit v sociálních službách 

  

  SP 

2.2.5 Podpora paliativní péče v sociálních službách 

  

  VP 

2.2.6 Zintenzivnění prevence vzniku rizikových jevů 

    

NP 

Stárnutí obyvatelstva 

Jihomoravský kraj bude usilovat o vytváření vhodných podmínek pro důstojné stárnutí, a to 

prostřednictvím podpory neformální péče, využitím nových forem asistivních a inovativních 

technologií nebo podporou aktivního stárnutí. Jihomoravský kraj vnímá deinstitucionalizované 



 
 

 

formy sociálních služeb a inovace jako jeden z nástrojů, jak zvládnout předpokládané vyšší 

nároky na zdravotní a sociální péči v důsledku demografického stárnutí populace. V tomto 

kontextu kraj vnímá vysoký potenciál neinstitucionalizované formy sociálních služeb, kdy 

trendem budoucnosti bude vyšší podpora terénních a ambulantních forem péče s postupným 

vyšším využíváním nových a asistivních technologií (náramková péče, mobilní aplikace aj.). 

Tematická opatření a specifické cíle SO KK SŘ ÚZ PR 

2.3 Realizace podmínek pro důstojné stárnutí SP 

2.3.1 Podpora neformální péče 

  

  SP 

2.3.2 Využití nových forem asistivních a inovativních technologií 

 

 

 

 SP 

2.3.3 Podpora aktivního stárnutí 

  

  NP 

2.3.4 Podpora age managementu 

 

   SP 

Soudržná společnost 

Cílem kraje je budovat soudržnou společnost bez sociálního vyloučení. Opatření se zaměřují 

na podporu mezigeneračního soužití výhodného pro všechny zapojené věkové skupiny, 

výstavbu mezigeneračních center, které kombinují např. služby předškolního vzdělávání 

a denních stacionářů, nebo subjektů zajišťujících mezigenerační aktivity. 

Součástí níže uvedených opatření je rovněž zmapování sociálně vyloučených lokalit za 

účelem zvýšení dostupnosti sociálních služeb v těchto oblastech, nebo podpora sociálního 

bydlení. Ta bude poskytována prostřednictvím sociálního bydlení a sociální práce s osobami 

v bytové nouzi nebo bytovou nouzí bezprostředně ohroženými (např. senioři, osoby se 

zdravotním postižením, oběti domácího násilí nebo mladé rodiny s dětmi). Opatření je dále 

zacíleno na poskytování krizového bydlení, stávajících sociálních služeb prostřednictvím 

azylových domů, sociálních bytů nebo dostupných bytů. Cílem kraje je rovněž podporovat 

malokapacitní komunitní služby, programy a zařízení, jejichž cílem je pomoci všem cílovým 

skupinám (mj. osobám s duševní poruchou, cizincům apod.). 

Tematická opatření a specifické cíle SO KK SŘ ÚZ PR 

2.4 Soudržná společnost bez sociálního vyloučení NP 

2.4.1 Podpora rodin s dětmi, seniorů a mezigeneračního soužití 

  

  SP 

2.4.2 
Mapování sociálně vyloučených lokalit a zvýšení dostupnosti služeb 

v těchto oblastech 

  

 

 

SP 

2.4.3 Podpora sociálního bydlení 

  

 

 

VP 

2.4.4 Podpora malokapacitních komunitních služeb 

  

 

 

NP 

2.4.5 Podpora bezbariérovosti veřejných objektů 

  

  SP 
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Dopravní infrastruktura a obslužnost 

území 



 
 

 

Prioritní osa 3: Dopravní infrastruktura 

a obslužnost území 

„Plynulá a udržitelná doprava na území kraje.” 

Dopravní infrastruktura  

Kraj bude systematicky usilovat o zkvalitňování současné dopravní sítě a bude poskytovat 

maximální možnou součinnost a podporu při výstavbě chybějících úseků železniční 

infrastruktury a klíčových silničních a dálničních spojení za účelem zmírnění dopadů tranzitní 

dopravy. Mezi stěžejní projekty silniční dopravy patří např. dostavba dálnice D52, D55 

a velkého městského okruhu v Brně, vybudování nové silnice pro motorová vozidla č. I/73, 

rozšíření dálnice D1 nebo modernizace komunikace č. I/53. Jihomoravský kraj bude zároveň 

usilovat o zavedení takových opatření, jejichž cílem je udržet tranzit na dopravních 

komunikacích k tomu uzpůsobených, tj. bude usilovat o výstavbu obchvatů měst a obcí, které 

mají za cíl svézt dopravu z center (dokončení obchvatu Znojma, vybudování obchvatu 

Mikulova a Břeclavi apod.). Naprostá většina těchto staveb však není v přímé kompetenci 

Jihomoravského kraje. Kraj bude také usilovat o zlepšení stavu silnic II. a III. třídy, které 

naopak v kompetenci kraje jsou. 

Mezi stěžejní projekty na železnici pak patří přestavba nekapacitního železničního uzlu 

a přeložení brněnského hlavního nádraží, vybudování Boskovické spojky, modernizace 

a elektrifikace tratě č. 340 v úseku Blažovice – Veselí nad Moravou, elektrifikace tratě č. 244 

v úseku Střelice – Moravský Krumlov a Ivančice, elektrifikace tratě č. 256 Žďár nad Sázavou 

– Nové Město – Tišnov, elektrizace a zkapacitnění tratě do obce Zastávka u Brna 

(popř. pokračování dále ve směru na Jihlavu), dokončení revitalizace tratě č. 246 v úseku 

Břeclav–Znojmo. Opatření zahrnuje rovněž podporu přípravy a realizace železniční 

infrastruktury mezinárodního významu (TEN-T) např. Brno-Přerov, vysokorychlostní trať 

Praha–Brno–Břeclav aj. 

Kraj má dále za cíl podporovat rozvoj sítě bezpečných cyklostezek včetně doprovodné 

infrastruktury, městské kolejové dopravy (podpora rozvoje tramvajové sítě na území města 

Brna a vybudování severojižního kolejového diametru) nebo Mezinárodního letiště Brno-

Tuřany tak, aby se došlo ke spojení s mezinárodními uzlovými letišti za účelem usnadnění 

osobní přepravy v rámci celého světa. Mezi další aktivity patří podpora logistických terminálů 

kombinované dopravy (umožňujících svými parametry kombinovanou přepravu nákladu po 

železnici, silnici a letadlovou dopravou). 

Tematická opatření a specifické cíle SO KK SŘ ÚZ PR 

3.1 Kvalitní dopravní síť kraje VP 

3.1.1 
Vytvoření vhodných podmínek a podpora výstavby a rekonstrukce 

železniční infrastruktury pro meziregionální a vnitřní dopravu 

 

   VP 

3.1.2 

Vytvoření vhodných podmínek a podpora výstavby chybějících úseků 

klíčových silničních a dálničních spojení a zmírnění dopadů tranzitní 

dopravy 

 

   VP 

3.1.3 
Rekonstrukce regionální silniční infrastruktury a klíčových městských 

komunikací 

  

  VP 

3.1.4 
Rozvoj a rekonstrukce sítě bezpečných cyklostezek včetně 

doprovodné infrastruktury 

  

  SP 

3.1.5 Rozvoj infrastruktury městské kolejové dopravy 

 

   SP 
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Tematická opatření a specifické cíle SO KK SŘ ÚZ PR 

3.1.6 
Rozvoj Mezinárodního letiště Brno-Tuřany a doprovodné dopravní 

infrastruktury 

 

   NP 

3.1.7 
Podpora vzdělávacích, osvětových a komunikačních aktivit za účelem 

zvýšení bezpečnosti dopravy 

 

 

 

 NP 

3.1.8 Podpora logistických terminálů kombinované dopravy 

  

  SP 

Systém veřejné dopravy 

Významnou prioritou kraje je nadále optimalizovat stávající síť Integrovaného dopravního 

systému Jihomoravského kraje, včetně rozvoje tarifní integrace regionálních linek. Cílem je 

rovněž intenzivnější propojení se sousedními kraji a státy pravidelnými linkami v souvislosti 

s existující poptávkou po dopravě. Oblast se dále zaměřuje na výstavbu přestupních terminálů 

a rozvoj sítě záchytných parkovišť a služeb pro další formy navazující dopravy. 

Záměrem Jihomoravského kraje je rovněž zvyšování atraktivity a přístupnosti veřejné dopravy 

prostřednictvím zvyšování komfortu prostředků veřejné dopravy včetně modernizace 

přestupních terminálů (např. zajištění bezbariérovosti, přístupu k internetu apod.). S tím 

souvisí i modernizace vozového parku, resp. nákup nových vozidel (kolejové i silniční dopravy) 

a modernizace stávajícího vozového parku pro veřejnou dopravu. Cílem je zaměřit se na 

taková vozidla a technická řešení, která budou mj. ekologicky šetrná k životnímu prostředí. 

Součástí tematického opatření je rovněž podpora z hlediska vyšší bezpečnosti cestujících 

a zvýšení bezbariérovosti vozového parku Integrovaného dopravního systému 

Jihomoravského kraje. Aktivity náležící níže uvedeným opatřením rovněž usilují o zajištění 

podpory obcím a svazkům měst a obcí při přípravě projektů v oblasti dopravy (např. plánování 

infrastruktury přestupních terminálů, stanic, zastávek nebo úpravy komunikací v intravilánech 

obcí a měst). 

Tematická opatření a specifické cíle SO KK SŘ ÚZ PR 

3.2 Zvýšení obslužnosti území a efektivní Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje VP 

3.2.1 
Rozvoj systémů veřejné dopravy a podpora spolupráce se 

sousedními regiony 

   

 VP 

3.2.2 

Výstavba efektivně umístěných přestupních terminálů vč. výstavby a 

rozvoje sítě záchytných parkovišť a služeb pro další formy navazující 

dopravy 

   

 VP 

3.2.3 Zvýšení atraktivity a přístupnosti veřejné dopravy v kraji 

 

 

 

 SP 

3.2.4 Podpora modernizace vozového parku veřejné dopravy 

 

 

 

 SP 

3.2.5 Technická podpora projekčních prací 

  

  NP 

Budoucnost mobility (Future mobility) 

Cílem Jihomoravského kraje je snížení ekologické zátěže z dopravy. Za tímto účelem bude 

podporováno využívání systému veřejné dopravy nebo individuální sdílené dopravy 

(např. jízdních kol, skútrů, automobilů) včetně autonomních vozidel. Cílem je zvyšovat podíl 

těchto forem dopravy na celkovém přepravním výkonu. Jednou z priorit Jihomoravského kraje, 

která náleží do tohoto tematického opatření, je podpora rozvoje infrastruktury pro vozidla 

poháněná elektřinou, stlačeným zemním plynem nebo vodíkem. 



 
 

 

Záměrem je rovněž zvýšení efektivity dopravy prostřednictvím inteligentních dopravních 

informačních, tarifních a řídících systémů, včetně optimalizace dopravní dostupnosti za 

základní občanskou vybaveností. 

Tematická opatření a specifické cíle SO KK SŘ ÚZ PR 

3.3 Pokles uhlíkové stopy dopravního sektoru kraje SP 

3.3.1 Podpora udržitelných forem dopravy 

   

 SP 

3.3.2 
Příprava a zavádění řešení MaaS (Mobility as a Service) 

a inteligentních dopravních informačních, tarifních a řídících systémů 

   

 SP 
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Životní prostředí, technická infrastruktura, 

rozvoj venkova a zemědělství 



 
 

 

Prioritní osa 4: Životní prostředí, technická 

infrastruktura, rozvoj venkova a zemědělství 

„Čistý kraj díky moderním technologiím i zdravému rozumu.”  

Životní prostředí a veřejné zdraví 

Cílem Jihomoravského kraje je udržitelný rozvoj, který úzce souvisí s oblastí životního 

prostředí. Jihomoravský kraj se snaží připravit na jednu z největších výzev – klimatickou 

změnu. Budou podporovány pozemkové úpravy směřující ke stabilizaci krajiny, opatření 

vedoucí ke zvládnutí rizik hydrologických extrémů. Budou obnoveny významné krajinné prvky 

s cílem snížení vodní a větrné eroze i rozvíjení biologické rozmanitosti. Důraz bude kladen i na 

obnovitelné zdroje energie a snižování energetické náročnosti budov. 

Tematická opatření a specifické cíle SO KK SŘ ÚZ PR 

4.1 Zvýšení stability ekosystémů a adaptace území na změnu klimatu SP 

4.1.1 Realizace pozemkových úprav směřujících ke stabilizaci krajiny 

  

  VP 

4.1.2 
Realizace opatření vedoucích ke zvládnutí rizik hydrologických 

extrémů 

  

  SP 

4.1.3 
Obnova a péče o významné krajinné prvky vedoucí k poklesu vodní 

a větrné eroze a rozvíjení biologické rozmanitosti 

  

  SP 

4.1.4 Podpora osvětové činnosti v oblasti klimatické změny 

  

  SP 

4.1.5 Výsadba původních a odolných druhů rostlin 

  

  SP 

4.1.6 Podpora opatření vedoucích ke snížení větrné eroze 

 

   SP 

4.1.7 Podpora aktivit vedoucích ke snížení spotřeby vody 

 

   SP 

4.1.8 Podpora obnovy lesních porostů 

 

   SP 

4.1.9 Podpora eliminace hrozby přemnožení kalamitních druhů hmyzu 

 

   SP 

4.2 Zlepšení kvality ovzduší SP 

4.2.1 Podpora obnovitelných zdrojů energie 

 

 

 

 NP 

4.2.2 
Osvěta a zvyšování motivace pro přechod k ekologicky více šetrným 

způsobům vytápění 

  

  NP 

4.2.3 Snížení koncentrace prachových částic v ovzduší 

 

   NP 

4.3 Snižování dopadů lidské činnosti NP 

4.3.1 
Podpora snižování energetické náročnosti budov a osvěta v oblasti 

spotřeby energií 

 

 

 

 SP 

4.3.2 Ochrana před nadměrným hlukem z dopravy 

 

 

 

 NP 
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Technická infrastruktura 

V oblasti technické infrastruktury se Jihomoravský kraj také zaměří na minimalizaci dopadů na 

životní prostředí. Tato oblast není v přímých kompetencích kraje, přesto bude podporovat 

rekonstrukce stávající technické infrastruktury, udržitelné odpadové hospodářství i sanaci 

starých ekologických zátěží. 

Tematická opatření a specifické cíle SO KK SŘ ÚZ PR 

4.4 Zachování a rozvoj kvality technické infrastruktury NP 

4.4.1 Předcházení vzniku odpadů a odpadového vzdělávání 

 

 

 

 SP 

4.4.2 Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury 

 

   SP 

4.4.3 Podpora sanace starých ekologických zátěží 

 

   NP 

Rozvoj venkova 

Jihomoravský kraj si chce zachovat své bohaté a živé venkovské oblasti. I proto podporuje 

rozvoj infrastruktury pro spolkovou a dobrovolnickou činnost v obcích, využití nových 

technologií a inovativních přístupů aplikovatelných pro potřeby venkovských oblastí 

(např. rozvoj komunikační infrastruktury a práce na dálku, krátké řetězce a nová místa odbytu).  

Tematická opatření a specifické cíle SO KK SŘ ÚZ PR 

4.5 Rozvoj občanské vybavenosti na venkově VP 

4.5.1 Rozvoj infrastruktury pro spolkovou a dobrovolnickou činnost v obcích 

  

 

 

SP 

4.5.2 
Podpora využití nových technologií a inovativních přístupů 

aplikovatelných pro potřeby venkovských oblastí 

    

VP 

4.5.3 Rozvoj sítě komunikační infrastruktury ve venkovských oblastech 

 

 

  

VP 

Zemědělství 

I v případě zemědělství Jihomoravský kraj klade důraz na udržitelný rozvoj. Podporuje 

inovativní a udržitelné přístupy v zemědělství, osvětu v zemědělství a lesním hospodářství 

i propagaci regionálních produktů. 

Tematická opatření a specifické cíle SO KK SŘ ÚZ PR 

4.6 Zlepšení způsobu obhospodařování půdy VP 

4.6.1 Podpora využití inovativních přístupů v zemědělství 

   

 SP 

4.6.2 Podpora širšího spektra a variability pěstovaných plodin 

 

 

 

 SP 

4.6.3 
Podpora udržitelných forem zemědělství a předávání znalostí v oblasti 

udržitelných systémů zemědělství 

 

 

 

 SP 

4.6.4 Podpora osvěty v zemědělství a lesním hospodářství 

 

   SP 

4.6.5 Propagace regionálních produktů a podpora krátkých řetězců 

 

   SP 

 



 
 

 

  

Konkurenceschopnost, podnikání, 

inovace a výzkum 

Konkurenceschopnost, podnikání,  

inovace a výzkum 
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Prioritní osa 5: Konkurenceschopnost, podnikání,  

inovace a výzkum 

“ Konkurenceschopný kraj poháněný špičkovým výzkumem a inovacemi.”  

Výzkum, vývoj a inovace 

Vize konkurenceschopný kraj poháněný špičkovým výzkumem a inovacemi je naplňována 

opatřeními, které cílí na zvýšení podpory výzkumu s důrazem na kvalitu a přenos výsledků do 

lokální ekonomiky, popularizaci vědy a STEM (z angličtiny věda, technika a technologie, 

matematika), práci s talenty. Důležitým rysem je i zvýšení tripartitní spolupráce a pružnější 

reakce nabídky oborů na globální trendy. 

Tematická opatření a specifické cíle SO KK SŘ ÚZ PR 

5.1 Excelentní výzkum a odborné know-how VP 

5.1.1 
Zvýšení podpory výzkumu a vývoje s důrazem na kvalitu a přenos 

výsledků do lokální ekonomiky 

   

 VP 

5.1.2 Popularizace vědy a STEM 

  

  VP 

5.1.3 Přilákání talentů 

  

  SP 

5.1.4 Posílení mezinárodní excelence akademického prostředí 

 

   SP 

5.1.5 Pružnější reakce nabídky oborů na globální trendy 

  

  SP 

Trh práce a podnikání 

Cílem je zajištění podmínek k udržení stability a prosperity místních podniků i zakořenění 

nadnárodních společností. Flexibilita trhu práce znamená zkrácené úvazky, nabízení 

pracovních míst například v rámci časově omezených projektů, či zaměstnávání lidí ve věkové 

kategorii 50+. 

Tematická opatření a specifické cíle SO KK SŘ ÚZ PR 

5.2 Úspěšné místní firmy a podnikatelé VP 

5.2.1 Vhodné podmínky pro vznik a rozvoj podnikání 

 

  

 

VP 

5.2.2 Akumulace kapitálu, know-how a jejich další rozvoj na území kraje 

 

   NP 

5.2.3 Odstraňování bariér na trhu práce 

 

  

 

SP 

5.2.4 Podpora expanze na mezinárodní trhy 

 

   NP 

5.3 Zakořeněné globální společnosti SP 

5.3.1 Vtažení globálních společností do kultivace regionálního prostředí 

 

   SP 

5.3.2 Provázanost dodavatelsko-odběratelských vazeb na místní prostředí 

  

  SP 

5.3.3 
Přítomnost strategických funkcí v rámci struktur nadnárodních 

společností (kvalifikovaná pracovní místa) 

 

   SP 

 



 
 

 

  

Cestovní ruch a kultura, veřejná správa, 

občanská vybavenost a bezpečnost 
Cestovní ruch a kultura, veřejná správa, 

občanská vybavenost a bezpečnost 
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Prioritní osa 6: Cestovní ruch a kultura, veřejná 

správa, občanská vybavenost a bezpečnost 

„Kraj rozvíjející občanskou vybavenost a své kulturní, historické a přírodní dědictví.“ 

Cestovní ruch 

Jihomoravský kraj má za cíl podporovat udržitelný cestovní ruch, který bude mít pozitivní 

ekonomické dopady na sledovaný region, ale bude respektovat jeho přírodní, kulturní, nebo 

historickou hodnotu. Důležitá bude i provázanost cestovního ruchu, kultury a kulturních 

památek, prostřednictvím nových způsobů marketingu a propagace. Kraj myslí také na 

vzdělávání pracovníků působících v cestovním ruchu (zaměstnanci destinačních 

managementů, turistických informačních center apod.) nebo na optimalizaci sítě stezek a tras. 

Tematická opatření a specifické cíle SO KK SŘ ÚZ PR 

6.1 Využití potenciálu atraktivit cestovního ruchu včetně míst s nižší návštěvností  SP 

6.1.1 Rozvoj potenciálu dosud málo navštěvovaných lokalit 

  

 

 

VP 

6.1.2 Zvýšení provázanosti cestovního ruchu a kultury 

  

  SP 

6.1.3 Vzdělávání pracovníků, zvýšení kvality služeb cestovního ruchu 

  

  SP 

6.1.4 
Podpora organizací destinačního managementu a spolupráce aktérů 

v cestovním ruchu 

 

 

 

 

VP 

6.1.5 Podpora konferenční a kongresové turistiky (tzv. MICE) 

 

 

 

 SP 

6.2 Zajištění dostatečné úrovně infrastruktury pro potřeby cestovního ruchu SP 

6.2.1 Zajištění dostupnosti turistických cílů udržitelnými formami dopravy 

  

  SP 

6.2.2 Optimalizace sítě stezek a tras 

  

  SP 

6.2.3 
Zajištění odpovídající kapacity a kvality doprovodné infrastruktury 

cestovního ruchu 

  

  SP 

6.2.4 Podpora vodních cest regionálního významu 

 

   NP 

Kultura 

V oblasti kultury Jihomoravský kraj bude obnovovat památky a zařízení s potenciálem, jež 

mohou přispět k rozvoji kulturního a komunitního života a současně dopomohou k rozvoji 

hospodářské a sociální úrovně daného území. Dále bude kraj usilovat o vytvoření vhodných 

podmínek pro vznik kulturních a kreativních center a klastrů, například podporou malých 

a specializovaných podniků. 

  



 
 

 

Tematická opatření a specifické cíle SO KK SŘ ÚZ PR 

6.3 Podpora památkové péče SP 

6.3.1 Obnova a prezentace kulturních památek 

 

   VP 

6.3.2 Zabezpečení kulturních památek 

 

 

 

 NP 

6.4 Podpora živé kultury a udržení kulturního dědictví kraje NP 

6.4.1 Udržování a předávání znalostí regionálních řemesel 

 

   SP 

6.4.2 Podpora kulturních aktivit a aktérů v kultuře 

 

 

 

 NP 

6.4.3 Vytváření kreativních a uměleckých center a klastrů 

 

 

 

 NP 

Veřejná správa 

V oblasti veřejné správy byly stanoveny tři hlavní směry rozvoje: modernizace veřejné správy, 

podpora spolupráce mezi aktéry regionálního rozvoje a podpora polycentrického rozvoje 

území kraje.  

Modernizace veřejné správy cílí na zvyšování kvalifikace a kompetencí místních samospráv 

formou vzdělávání, výměny dobré praxe, stáží, koučingu, poradenství, osvěty a metodické 

pomoci. Ale také na podporu nových technologií a inovací, jež mohou vést ke zjednodušení 

dosavadních postupů ve veřejné správě, k rozvoji regionu a ke zkvalitnění každodenního 

života jeho obyvatel. 

Podpora polycentrického rozvoje kraje cílí na rozvoj vybavenosti obcí na území 

Jihomoravského kraje jakožto významných uzlů pro venkovská území. Cílem je efektivnější, 

koordinované, strategické i územní plánování zajišťující udržitelný rozvoj obcí s kvalitním 

prostředím a službami pro život jejich obyvatel. 

Tematická opatření a specifické cíle SO KK SŘ ÚZ PR 

6.5 Moderní veřejná správa SP 

6.5.1 
Podpora procesů a propojení strategického plánování a územního 

plánování 

 

  

 

VP 

6.5.2 Podpora chytrých řešení a projektů v území kraje 

 

 

 

 VP 

6.5.3 Podpora elektronizace úřadu a publikování otevřených dat 

   

 SP 

6.5.4 Efektivní správa majetku kraje a řízení příspěvkových organizací  

 

  NP 

6.6 
Podpora spolupráce mezi zainteresovanými subjekty při rozvoji území (veřejná správa, 

akademický sektor, společnosti) 
NP 

6.6.1 Podpora spolupráce mezi aktéry regionálního rozvoje 

    

VP 

6.6.2 
Podpora přeshraniční a mezinárodní spolupráce při rozvíjení 

společných témat 

 

 

 

 NP 

6.6.3 Budování pozitivní image kraje 

   

 NP 

6.6.4 Podpora participace veřejnosti 

   

 SP 
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Tematická opatření a specifické cíle SO KK SŘ ÚZ PR 

6.7 Zajištění podmínek polycentrického rozvoje území kraje NP 

6.7.1 
Podpora snižování negativních disparit v území kraje a koordinace 

polycentrického rozvoje sídelní struktury kraje 

  

 

 

SP 

6.7.2 
Využívání nástrojů strategického plánování pro efektivní péči o 

krajinu v obcích a efektivní rozvoj obcí 

 

 

 

 SP 

Občanská vybavenost a život v obcích 

Cílem je občanská vybavenost s odpovídající kvalitou a kapacitou, adekvátním stavebně 

technickým řešením a přístupností pro všechny obyvatele. Cílem je rovněž regenerace 

brownfieldů vytvářející podmínky pro plnohodnotné využití zanedbaných či nevyužívaných 

objektů a ploch. Důležitým prvkem je i podpora spolkového života v obcích.  

Tematická opatření a specifické cíle SO KK SŘ ÚZ PR 

6.8 Zajištění občanské vybavenosti a služeb pro obyvatelstvo VP 

6.8.1 
Podpora spolupráce samospráv, svazků obcí a místních akčních 

skupin v rozvoji území 

  

 

 

SP 

6.8.2 Podpora regenerace brownfieldů 

  

  SP 

6.8.3 

Rozvoj a udržování funkčního stavu občanské vybavenosti obcí 

(včetně bezbariérového přístupu a vysokorychlostních informačních 

sítí) 

 

  

 

SP 

6.8.4 Poradenství, osvěta a metodická podpora samospráv 

  

  NP 

6.8.5 Podpora spolkového života v obcích 

 

  

 

NP 

Bezpečnost 

V oblasti bezpečnosti jsou pro Jihomoravský kraj důležité zejména tyto tři prvky: fyzická 

bezpečnost, kyberbezpečnost a prevence. V případě kyberbezpečnosti bude podpora 

směřována do informačních systémů veřejné správy a krajských příspěvkových organizací. 

U fyzické bezpečnosti pak bude podporováno například rozšiřování přeshraniční spolupráce 

složek IZS v oblasti krizového řízení. U prevence je pak cíleno na aktivity zaměřené na 

prevenci vzniku sociálně-patologických jevů, vzdělávání a osvětu veřejnosti v oblasti 

bezpečnosti.

Tematická opatření a specifické cíle SO KK SŘ ÚZ PR 

6.9 Zajištění vysokého standardu bezpečnosti obyvatelstva a majetku SP 

6.9.1 
Podpora vybavenosti a zkvalitňování systému Integrovaného 

záchranného systému 

 

  

 

VP 

6.9.2 Kyberbezpečnost 

 

   SP 

6.9.3 Mezikrajská a přeshraniční spolupráce IZS 

 

   SP 

6.9.4 Rozvoj krizového řízení v území kraje 

 

 

 

 SP 

6.9.5 
Zkvalitňování systému preventivních opatření a vzdělávání v oblasti 

bezpečnosti 

 

   NP 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


