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1. Úvod 

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (dále také „SRJMK 2021+“) je strategií představující 

dlouhodobý ucelený soubor opatření směřujících k dosažení cílů regionálního rozvoje na úrovni kraje 

pro období let 2021 až 2030. SRJMK 2021+ vymezuje specifické cíle a opatření, jejichž 

prostřednictvím má dojít k udržitelnému a vyváženému rozvoji území Jihomoravského kraje. 

Cílovým stavem SRJMK 2021+ je 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. SRJMK 2021+ plní funkci základního strategického dokumentu 

Jihomoravského kraje pro koordinaci rozvoje území při zajištění strategické podpory regionálního 

rozvoje. 

Dokument je členěn do tří vzájemně provázaných částí. Druhou je tato strategická část, která se 

zaměřuje na představení prioritních os a jejich vizí rozvoje Jihomoravského kraje. Z těchto vizí 

vycházejí specifické cíle a konkrétní opatření. Realizací těchto opatření dojde k naplnění cílů i vizí 

jednotlivých prioritních os. Naplňování strategický vizí i cílů bude ověřováno v době platnosti SRJMK 

2021+ pravidelným způsobem monitoringu a vyhodnocování. 

 

 

 

 

 

Strategická část navazuje na výsledky dosažených výsledků Strategii Jihomoravského kraje 2020 

platnou v období let 2012 až 2020 (dále také „SRJMK 2020“), které shrnuje Zhodnocení naplňování 

SRJMK 2012-2020 za období 2013-2017(2018). Zhodnocení obsahuje přehled opatření, u kterých 

nebylo během doby platnosti SRJMK 2020 dosaženo očekávaných změn. Následující přehled 

obsahuje způsoby jakými Strategická část SRJMK 2021+ implementuje nenaplněná opatření  

SRJMK 2020: 

• Opatření 2.1: Rozšíření služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením – zajištění 

realizace tohoto opatření obsahuje oblast 2.2 Sociální péče; 

• Opatření 2.3: Zkvalitněním školního vzdělávání dětí a mládeže vč. aktivit mimo výuku – na 

toto opatření reagují tematická opatření, jež jsou součástí Oblasti 1.1 Vzdělávání; 

• Opatření 2.6: Zajištění kvalitní péče o zdraví a sportovního vyžití – realizace tohoto opatření 

bude uskutečněno v rámci tematických opatření Oblasti 2.1 Zdravotnictví a Oblasti 1.2 Sport; 

• Opatření 3.1: Výstavba a modernizace páteřní silniční sítě a sítě mezinárodních cyklostezek 

– na neuspokojivý dopad těchto opatření odpovídají tematická opatření Oblasti 3.1 Silniční 

doprava; 

• Opatření 3.2: Výstavba a modernizace infrastruktury pro kolejovou dopravu – toto opatření je 

implementováno v rámci Oblasti 3.2 Železniční doprava; 

• Opatření 4.5: Zemědělství a péče o krajinu – opatřeními zabývajících se zemědělstvím a péči 

o krajinu se týkají tematická opatření Oblasti 4.1 Životní prostředí a Oblasti 4.4 Zemědělství. 
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Obrázek 1 Schéma strategické části 
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Strategická část dále navazuje na platné strategie Jihomoravského kraje v období platnosti SRJMK 

2021+ shrnuté v Auditu strategických dokumentů (dále také „Audit“). Audit se zaměřil na platné 

strategické dokumenty na evropské, národní a krajské úrovni, na které navazuje strategická část 

SRJMK 2021+. 

V neposlední řadě je strategická část založena na zpracované Analytické části, jejich jednotlivých 

oblastí a zjištěných závěrů vyplývajících z provedených analytických prací. 

2. Prioritní rozvojové osy 

Na základě realizovaných analytických prací bylo stanoveno 6 prioritních os pokrývající oblasti 

v kompetencí Jihomoravského kraje: 

• Prioritní osa 1: Vzdělávání a sport; 

• Prioritní osa 2: Sociální oblast a zdravotnictví; 

• Prioritní osa 3: Dopravní infrastruktura a obslužnost území; 

• Prioritní osa 4: Životní prostředí, technická infrastruktura, rozvoj venkova  

a zemědělství; 

• Prioritní osa 5: Konkurenceschopnost, podnikání, inovace a výzkum; 

• Prioritní osa 6: Veřejná správa, občanská vybavenost, kultura, cestovní ruch  

a bezpečnost. 

3. Vize rozvojových os 

V návaznosti na diskuzi pracovních skupin, byly stanoveny následující vize pro 6 prioritních os: 

• Prioritní osa 1: Vzdělávání a sport, které naplno rozvíjí potenciál obyvatel kraje. 

• Prioritní osa 2: Systém dostupné a udržitelné péče pro všechny, kteří ji potřebují. 

• Prioritní osa 3: Plynulá a udržitelná doprava v Jihomoravském kraji. 

• Prioritní osa 4: Čistý kraj díky moderním technologiím i zdravému rozumu. 

• Prioritní osa 5: Inovativní a podnikavý kraj. 

• Prioritní osa 6: Kraj pečující o své bohatství. 
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4. Prioritní rozvojové osy 

4.1 PRIORITNÍ OSA 1: VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT 

SILNÉ STRÁNKY   

Přítomnost univerzit a významných VaV institucí a center. 

Podpora sportovních aktivit. 

Vzdělanostní struktura a vysoký podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. 

Vysoký podíl žáků a studentů v populaci. 

  

POTENCIÁL   

Dále rozvíjet infrastrukturu ve školství. 

Dobudování sportovní infrastruktury. 

Využití významných osobností kraje ve sportu či školství ke zvyšování prestiže. 

Uspořádání vrcholových sportovních akcí. 

  

PROBLÉMY   

Pokles počtu studentů VŠ. 

Nízký zájem o pohybové aktivity. 

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků. 

Vysoký průměrný věk pedagogů. 

Zvyšující se nerovnosti ve vzdělávání. 

Vize: Vzdělávání a sport, které naplno rozvíjí potenciál obyvatel kraje.  

Oblast 1.1 Vzdělávání 

Specifický cíl 1.1.1 Vytvoření systému vzdělávání maximalizující potenciál každého 

obyvatele 

Tematické opatření: Výuka a rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Tematické opatření: Realizace kariérového poradenství 

Tematické opatření: Zajištění kvalitního systému vzdělávání 

Tematické opatření: Zvýšení dostupnosti a kapacit služeb péče o děti a předškolního vzdělávání 

Tematické opatření: Podpora neformálního vzdělávání 

Specifický cíl 1.1.2 Rozvoj vzdělávání překonávající sociální bariéry a nerovnosti 

Tematické opatření: Rozvoj dostupné rané péče a vzdělávání v oblastech se sociálním 

vyloučením 

Tematické opatření: Zvýšení kvality vzdělávání v hospodářsky a sociálně ohrožených územích 
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Specifický cíl 1.1.3 Zajištění dostatečného početního stavu a rozvoj personálních kapacit 

pedagogického personálu 

Tematické opatření: Kontinuální vzdělávání pedagogického personálu 

Tematické opatření: Snižování průměrného věku učitelů a zvyšování prestiže pedagogických 

profesí 

Specifický cíl 1.1.4 Adekvátní stav školní infrastruktury 

Tematické opatření: Rozvoj a obnova infrastruktury a vybavenosti škol a školských zařízení 

Tematické opatření: Zvyšování otevřenosti škol 

Oblast 1.2 Sport 

Specifický cíl 1.2.1 Zvýšení zájmu zejména mladé generace o pohyb a sport 

Tematické opatření: Propagace sportu pomocí úspěšných osobností či sportovních klubů kraje 

Tematické opatření: Podpora sportovní průpravy dětí a mládeže 

Specifický cíl 1.2.2 Dostatečná kvalita a kapacita sportovní infrastruktury 

Tematické opatření: Podpora údržby a rekonstrukce stávající sportovní infrastruktury 

Tematické opatření: Dobudování sportovní infrastruktury pro pořádání vrcholových akcí 

4.2 PRIORITNÍ OSA 2: ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST 

SILNÉ STRÁNKY   

Přítomnost významných zdravotnických zařízení. 

Fungující systém komunitního plánování sociálních služeb. 

Podpora nezávislého života osob se zdravotním postižením. 

Školství v oblasti zdravotnictví i sociálních věcí. 

  

POTENCIÁL   

Využití technologií a inovativních přístupů v sociálních a zdravotních službách. 

Spolupráce na úrovni sociálně-zdravotního pomezí. 

Zvýšení prestiže profesí ve zdravotnictví i v sociální oblasti. 

  

PROBLÉMY   

Závislost poskytovatelů sociálních služeb na veřejné finanční podpoře. 

Existence významných disparit v rámci území kraje. 

Vysoká návštěvnost lékařů. 

Početní růst starší populace. 

Nedostupnost zdravotních a sociálních služeb ve venkovských oblastech. 

Nedostatek a vysoký věk pracovníků ve zdravotních a sociálních službách. 
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Vize: Systém dostupné a udržitelné péče pro všechny, kteří ji potřebují . 

Oblast 2.1 Zdravotnictví 

Specifický cíl 2.1.1 Vytvoření systému udržitelného zdravotnictví 

Tematické opatření: Zajištění a optimalizace primárních zdravotních služeb na území kraje 

Tematické opatření: Rozvoj technické infrastruktury zdravotních služeb 

Tematické opatření: Podpora elektronizace zdravotnictví v Jihomoravském kraji 

Tematické opatření: Posílení metodické pomoci poskytovatelům zdravotní péče v Jihomoravském 

kraji 

Oblast 2.2 Sociální péče 

Specifický cíl 2.2.1 Dostupné sociální služby 

Tematické opatření: Zajištění dostupnosti ambulantních a terénních sociálních služeb 

Tematické opatření: Zintenzivnění prevence vzniku rizikových jevů 

Oblast 2.3 Stárnutí obyvatelstva 

Specifický cíl 2.3.1 Realizace podmínek pro důstojné stárnutí 

Tematické opatření: Podpora dostupnosti neformální a paliativní péče 

Tematické opatření: Podpora rozvoje zdravotně-sociálního pomezí 

Tematické opatření: Vzdělávání a zvýšení prestiže personálu ve zdravotnictví a sociální péči 

Tematické opatření: Zajištění dostatečných kapacit ve zdravotnictví a sociální péči 

Tematické opatření: Využití nových forem asistativních a inovativních technologií 

Tematické opatření: Zvýšení financování systému sociálních služeb a zdravotnictví a propagování 

zájmu kraje na státní úrovni 

Oblast 2.4 Soudržná společnost 

Specifický cíl 2.4.1 Soudržná společnost bez sociálního vyloučení 

Tematické opatření: Podpora komunitní péče a rozvoj jejich soudržnosti 

Tematické opatření: Podpora integrace cizinců 

Tematické opatření: Mapování sociálně vyloučených lokalit a zvýšení dostupnosti služeb v 

lokalitách 

4.3 PRIORITNÍ OSA 3: DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA A OBSLUŽNOST ÚZEMÍ 

SILNÉ STRÁNKY   

Kvalitní a fungující Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. 

Mezinárodní železniční a silniční tahy procházející krajem. 

Výhodná geografická poloha kraje. 

Kapacitní mezinárodní letiště. 
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Vhodné podmínky pro cyklistickou dopravu. 

Dostatečně hustá regionální silniční síť. 

  

POTENCIÁL   

Výstavba plánovaných úseků dálnic. 

Modernizace úseků železničních tratí. 

Zvýšení atraktivity systému veřejné hromadné dopravy. 

Větší nabídka leteckých linek. 

Dobudování úseků cyklotras. 

Podpora elektromobility. 

Realizace vysokorychlostních tratí. 

  

PROBLÉMY   

Nezapočatá výstavba klíčových plánovaných úseků dálnic procházejících krajem. 

Špatná dopravní dostupnost okrajových částí kraje. 

Nedostačující kapacita a neuspokojivý technický stav některých komunikací. 

Nedostatečný stav regionálních železničních tratí. 

Nedostatek leteckých linek. 

Zakonzervování stávající stavební legislativy. 

 

Vize: Plynulá a udržitelná doprava v  Jihomoravském kraji.  

Oblast 3.1 Dopravní infrastruktura  

Specifický cíl 3.1.1 Kvalitní silniční a železniční dopravní síť kraje 

Tematické opatření: Rekonstrukce liniové silniční infrastruktury 

Tematické opatření: Využití datových podkladů při plánování dopravní infrastruktury 

Tematické opatření: Rozvoj infrastruktury pro kvalitní městskou a regionální dopravu 

Tematické opatření: Podpora udržitelných forem dopravy 

Tematické opatření: Rozvoj, rekonstrukce a údržba sítě cyklostezek 

Tematické opatření: Rozvoj kapacity Mezinárodního letiště Brno-Tuřany a doprovodné dopravní 

infrastruktury 

Tematické opatření: Vytvoření vhodných podmínek a politická podpora budování chybějících 

úseků klíčových dopravních spojení na evropské metropole a eliminace tranzitní dopravy 

výstavbou okruhů a obchvatů 

Oblast 3.2 Systém veřejné hromadné dopravy 

Specifický cíl 3.2.1 Zvýšení obslužnosti území a efektivní Integrovaný dopravní systém 

Jihomoravského kraje 

Tematické opatření: Plánování intermodality a integrace systémů veřejné hromadné dopravy 
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Tematické opatření: Výstavba efektivně umístěných přestupních terminálů 

Tematické opatření: Zvýšení kvality a  komfortu hromadné dopravy a návazných služeb 

Tematické opatření: Rozvoj inteligentních systémů řízení dopravy 

Tematické opatření: Zlepšení stavu dopravní obslužnosti a zkvalitnění plánování prostřednictvím 

krajských plánů dopravní obslužnosti a dat o dopravě 

4.4 PRIORITNÍ OSA 4: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, 

ROZVOJ VENKOVA A ZEMĚDĚLSTVÍ 

SILNÉ STRÁNKY   

Vysoký podíl obyvatel napojených na ČOV a veřejné vodovody. 

Popularita regionálních zemědělských produktů. 

Přítomnost velkoplošných chráněných přírodních území. 

Energetické využívání komunálního odpadu. 

  

POTENCIÁL   

Zvýšení retenční schopnosti krajiny a efektivní hospodaření s vodou. 

Podpora ekologických forem zemědělství. 

Zvýšení podílu vytápění na plyn a elektřinu. 

Napojení obcí na čističky odpadních vod a veřejné vodovody. 

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie na vhodných místech. 

Podpora elektromobility. 

Pokrytí kraje vysokorychlostním internetem a datově vedená správa. 

  

PROBLÉMY   

Nevyrovnaný úhrn srážek a pokles hladiny podzemních vod. 
Výskyt lokalit zatížených ekologickou zátěží a degradace zemědělské půdy vyplývající z intenzivního 
způsobu zemědělství. 

Nízký podíl ekologického zemědělství. 

Existence digitálně vyloučených lokalit. 

Energetická nesoběstačnost kraje. 

Nízký podíl lesních pozemků. 

Závislost na zdrojích podzemní vody a hrozba jejího nedostatku. 

Vylidnění venkovského prostoru a zvýšení existujících disparit v rámci území kraje. 
Změna klimatu, pokračující období sucha a výskyt extrémních výkyvů počasí (povodně, mráz, 
krupobití a jiné). 

Snižování ekologické stability území. 

Vize: Čistý kraj díky moderním technologiím i zdravému rozumu. 

Oblast 4.1 Životní prostředí 

Specifický cíl 4.1.1 Adaptace území na změnu klimatu 

Tematické opatření: Realizace opatření vedoucích k udržení vody v krajině 
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Tematické opatření: Zlepšení hospodaření s vodou a ochrana vody před kontaminací 

Tematické opatření: Využití přírodních procesů a pěstování prostorově a druhově pestrých a 

odolných lesních porostů včetně šetrného hospodaření v lesích 

Tematické opatření: Rozvoj a podpora systémů zeleně a hospodaření s vodou v obcích 

Tematické opatření: Realizace opatření a systémů vedoucích k zamezení prohlubování sucha 

v důsledku klimatických změn 

Tematické opatření: Podpora snižování energetické náročnosti budov a osvěta 

Specifický cíl 4.1.2 Zlepšení kvality ovzduší 

Tematické opatření: Podpora obnovitelných zdrojů energie 

Tematické opatření: Zvyšování motivace pro přechod k ekologicky více šetrným způsobům 

vytápění 

Tematické opatření: Ochrana před nadměrným hlukem z dopravy 

Specifický cíl 4.1.3 Zvýšení stability ekosystémů a propustnosti krajiny 

Tematické opatření: Obnova a péče o významné krajinné prvky vedoucí ke snížení vodní a větrné 

eroze a rozvíjení biologické rozmanitosti 

Tematické opatření: Výsadba původních a odolných druhů rostlin 

Tematické opatření: Realizace pozemkových úprav směřujících ke stabilizaci krajiny 

Oblast 4.2 Technická infrastruktura 

Specifický cíl 4.2.1 Zachování a rozvoj kvality technické infrastruktury 

Tematické opatření: Výstavba a rekonstrukce technické (informační) infrastruktury (voda, 

elektrická energie, plyn, teplo, ČOV a odpady) 

Tematické opatření: Předcházení vzniku odpadů a podpora odpadového vzdělávání 

Tematické opatření: Zvýšení třídění, zpracování a energetického využití odpadů 

Tematické opatření: Podpora sanace starých ekologických zátěží 

Oblast 4.3 Rozvoj venkova 

Specifický cíl 4.3.2 Podpora využití nových technologií 

Tematické opatření: Rozvoj sítě komunikační infrastruktury ve venkovských oblastech 

Tematické opatření: Podpora využití nových technologií a inovativních přístupů aplikovatelných 

pro potřeby venkovských oblastí 

Tematické opatření: Podpora regenerace brownfiendů pro nepodnikatelské využití 

Tematické opatření: Podpora spolupráce samospráv, dobrovolnými svazky obcí a místních 

akčních skupin v rozvoji území 

Tematické opatření: Poradenství, osvěta, coučing a podpora samosprávám ze strany kraje 
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Tematické opatření: vytváření společné datové základny o rozvoji území a prezentace otevřených 

dat  

Tematické opatření: Rozvoj spolkové a dobrovolnické činnosti v obcích a obecních knihoven 

Tematické opatření: Budování a obnova občanské vybavenosti obcí 

Oblast 4.4 Zemědělství 

Specifický cíl 4.4.1 Zlepšení způsobu obhospodařování půdy 

Tematické opatření: Podpora udržitelných forem zemědělství a předávání znalostí v oblasti 

udržitelných systému zemědělství 

Tematické opatření: Podpora využití inovativních přístupů v zemědělství 

Specifický cíl 4.4.2 Podpora regionálních produktů 

Tematické opatření: Zajištění nabídky a podpora prodeje kvalitních regionálních produktů 

Tematické opatření: Efektivní propagace regionálních produktů 

Tematické opatření: Podpora konkurenceschopnosti specifického zemědělství  

4.5 PRIORITNÍ OSA 5: KONKURENCESCHOPNOST, PODNIKÁNÍ, INOVACE A 

VÝZKUM 

SILNÉ STRÁNKY   

Přítomnost univerzit a významných výzkumných a vývojových institucí a center. 

Příznivá vzdělanostní struktura a vysoký podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. 

Diverzifikovaná ekonomika a růst zaměstnanosti v oborech s vyšší přidanou hodnotou (ICT). 

Vysoká úroveň podnikatelské aktivity. 

Vysoká konkurenceschopnost kraje v rámci ČR. 

Růst počtu obyvatel kraje a migrační atraktivita Brna a okolí. 

Snižující se podíl nezaměstnaných osob. 

  

POTENCIÁL   

Pokračující podpora výzkumu a vývoje, aplikovaného výzkumu a vzniku inovací. 
Zvyšující se atraktivita zaměstnavatelů v kraji pro obyvatele jiných krajů a zahraničních 
pracovníků. 

Pokrytí kraje vysokorychlostním internetem a datově vedená správa. 

Evropské strukturální a investiční fondy. 

Větší přeshraniční spolupráce. 

Potenciál digitální ekonomiky. 

  

PROBLÉMY   

Existence významných disparit v rámci území kraje. 

Existence digitálně vyloučených lokalit. 

Významný podíl sekundárního sektoru ekonomiky, a zejména pak zpracovatelského průmyslu. 

Dojížďka ekonomicky aktivních obyvatel za prací do Rakouska. 

Postupující stárnutí obyvatel kraje a snižování podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva. 



 Prioritní rozvojové osy 
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Nedostatek kvalifikovaných pracovníků. 

Vize: Inovativní a podnikavý kraj.  

Oblast 5.1 Výzkum, vývoj a inovace 

Specifický cíl 5.1.1 Nejinovativnější region v ČR 

Tematické opatření: Podpora výzkumu a vývoje  s důrazem na kvalitu a přenos výsledků do 

lokální ekonomiky 

Tematické opatření: Zajištění vhodných podmínek pro rozvoj podniků s vysokou přidanou 

hodnotou 

Tematické opatření: Směřování rozvoje ekonomiky kraje směrem k digitální a kreativní ekonomice 

Tematické opatření: Podpora implementace postupů pro rozvoj a konkurenceschopnost firem 

Oblast 5.2 Zaměstnanost a podnikání 

Specifický cíl 5.2.1 Zajištění připravenost průmyslu na digitalizaci 

Tematické opatření: Podpora systému rekvalifikací flexibilně reagující 

 na potřeby trhu práce 

Tematické opatření: Podpora a kultivace podnikatelského prostředí, živnostníků a řemeslníků 

Tematické opatření: Podpora kooperace základního středního školství s podnikatelským 

sektorem 

Specifický cíl 5.2.2 Posílení odolnosti lokální ekonomiky vůči recesi 

Tematické opatření: Koordinace dotčených institucí pro poskytování poradenství malým a 

středním podnikům 

Tematické opatření: Rozvoj sítě lokálních konzultačních center pro propojování místních aktérů 

Specifický cíl 5.2.3 Podpora systému sociální ekonomiky 

Tematické opatření: Podpora sociálního podnikání a sociálně odpovědného veřejného zadávání 

Tématické opatření: Budování sdílených prostor pro veřejné i komerční služby 

4.6 PRIORITNÍ OSA 6: VEŘEJNÁ SPRÁVA, OBČANSKÁ VYBAVENOST, KULTURA, 

CESTOVNÍ RUCH A BEZPEČNOST  

SILNÉ STRÁNKY   

Kulturní rozmanitost a tradice. 

Široká nabídka atraktivit pro cestovní ruch. 

Lokalizace významných turistických cílů. 

Rostoucí atraktivita vinařského cestovního ruchu a gastro turistiky. 

Sounáležitost obyvatel s územím. 

Silně založené sdílené hodnotové řetězce. 

Růst bytové fondu.  

Vysoký počet hostů v rámci ubytovacích zařízení. 



 Prioritní rozvojové osy 
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POTENCIÁL   

Zvýšení atraktivity méně navštěvovaných oblastí kraje a rozprostření hostů v území kraje. 

Zvýšení atraktivity kraje pro zahraniční hosty a růst jejich počtu. 

Zvýšení průměrné doby pobytu hostů v kraji. 

Realizace preventivních programů za účelem snížení kriminality. 

Obnova muzejních expozic, opravy kulturních památek. 

Slučování malých obcí.  

Větší spolupráce územních samosprávných celků.  

Efektivní rozvoje brownfieldů. 

Evropské strukturální a investiční fondy. 

Větší přeshraniční spolupráce. 

  

PROBLÉMY   

Růst cen nemovitostí.  
Neúnosná vytíženost vyhlášených turistických destinací a krátkodobý charakter cestovního 
ruchu. 

Nedostatečná péče o památky. 
Nedostatečná spolupráce územních samosprávných celků a neexistující nástroje pro podporu 
spolupráce. 

Vysoká trestná činnost v Brně a na Znojemsku. 

Nedostatek depozitárních prostor pro uložení sbírkových předmětů a archeologických nálezů. 

Zakonzervování stávající stavební legislativy. 

 

Vize: Kraj pečující o své bohatství.  

Oblast 6.1 Veřejná správa 

Specifický cíl 6.1.1 Zajištění podmínek polycentrického rozvoje území kraje 

Tematické opatření: Využívání nástrojů územní dimenze pro snižování disparit v území, podpora 

absorpční kapacity území prostřednictvím Regionální stálé konference pro území 

Jihomoravského kraje  

Tematické opatření: Podpora a koordinace polycentrického rozvoje sídelní struktury kraje 

Tematické opatření: Plánování podpory území na základě vymezených funkčních regionů 

Tematické opatření: Využívání nástrojů územního plánování pro efektivní péči o krajinu v obcích 

Specifický cíl 6.1.2 Moderní veřejná správa 

Tematické opatření: Podpora procesů strategického plánování, vzniku inovací a využití 

moderních metod ve veřejné správě 

Tematické opatření: Zvyšování kompetence místních samospráv formou vzdělávání, koučingu, 

poradenství, osvěty a metodické pomoci 

Tematické opatření: Podpora chytrých řešení a projektů v území kraje 
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Tematické opatření: Publikování otevřených dat kraje i dalších institucí 

Tematické opatření: Monitoring potřeb samospráv v území kraje 

Tematické opatření: Budování pozitivního obrazu veřejné správy a podpora participace veřejnosti 

Specifický cíl 6.1.3 Podpora vzájemné spolupráce zainteresovaných subjektů v území 

Tematické opatření: Podpora spolupráce mezi aktéry regionálního rozvoje a vzniku lokálních 

partnerství 

Tematické opatření: Podpora přeshraniční a meziregionální spolupráce při rozvíjení společných 

témat 

Oblast 6.2 Občanská vybavenost 

Specifický cíl 6.2.1 Zajištění občanské vybavenosti a služeb pro obyvatelstvo 

Tematické opatření: Rozvoj a udržování stavu občanské vybavenosti obcí (včetně 

bezbarierového přístupu a vysokorychlostních informačních sítí) 

Tematické opatření: Zajištění dostupnosti adekvátního rozsahu služeb každodenní potřeby, 

předcházení vzniku a prohlubování sociálního vyloučení v sídlech, zejména v hospodářsky a 

sociálně slabých oblastech 

Oblast 6.3 Kultura 

Specifický cíl 6.3.1 Podpora památkové péče 

Tématické opatření: Obnova a zpřístupnění hmotných památek kulturního dědictví a kulturních 

zařízení 

Specifický cíl 6.3.2 Podpora živé kultury a udržení kulturního dědictví kraje 

Tematické opatření: Udržování regionálních tradic a řemesel 

Tematické opatření: Podpora kulturních aktivit, aktérů a mezioborové spolupráce v kultuře 

Tematické opatření: Podpora spolkového života v obcích 

Tematické opatření: Vytváření kreativních a uměleckých center a klastrů 

Oblast 6.4 Cestovní ruch 

Specifický cíl 6.4.1 Využití potenciálu atraktivit cestovního ruchu i mimo nejvíce 

navštěvovaná území 

Tematické opatření: Podpora potenciálu dosud málo navštěvovaných  lokalit pro volnočasovou, 

incentivní (doprovodnou), obchodní turistiku a turistiku za zdravím 

Tematické opatření: Zvýšení provázanosti cestovního ruchu a kultury 

Tematické opatření: Podpora tvorby a rozvoje oblastních a místních produktů cestovního ruchu 

s ohledem na regionální specifika 

Tematické opatření: Podpora budování a rozvoj spolupráce destinačních managementů 



 Závěr 
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Tematické opatření: Propojení a systemizace marketingových aktivit mezi aktéry v cestovním 

ruchu 

Tematické opatření: Zvyšování kvality lidských zdrojů ve službách cestovního ruchu 

Specifický cíl 6.4.2 Zajištění dostatečné úrovně infrastruktury pro potřeby cestovního ruchu 

Tematické opatření: Zvýšení kvality a zajištění dostatečné kapacity infrastruktury turistických cílů 

Tematické opatření: Dobudování a údržba bezpečné sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v kraji 

včetně doplňkové infrastruktury (součást Prioritní osy 3: Dopravní infrastruktura a obslužnost) 

Tematické opatření: Optimalizace sítě a značení cyklostras 

Oblast 6.5 Bezpečnost 

Specifický cíl 6.5.1 Zajištění vysokého standardu bezpečnosti 

Tematické opatření: Podpora vybavenosti a zkvalitňování systému Integrovaného záchranného 

systému a jednotek sboru dobrovolných hasičů 

Tematické opatření: Rozvoj krizového řízení v území kraje 

Tematické opatření: Mezikrajská a přeshraniční spolupráce IZS 

Tematické opatření: Zkvalitňování systému preventivních opatření a vzdělávání v oblasti 

bezpečnosti 

Tematické opatření: Podpora aktivit zaměřených na prevenci vzniku sociálně-patologických jevů 

5. Závěr 
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6. Seznam zkratek 

V rámci této kapitoly je uveden seznam zkratek použitých v SRJMK 2021+. 

Tabulka 1 Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

SRJMK 2021+ Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ 

PO Prioritní osa 

SC Specifický cíl 
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