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1.

METODIKA PROGNÓZY INTENZIT DOPRAVY GENEROVANÉ
PŘEDPOKLÁDANÝM VYUŽITÍM ÚZEMÍ

Prognózování intenzit dopravy je všeobecně dlouhodobě diskutovaná problematika, která
byla iniciována v souvislosti s rozsáhlou výstavbou obchodních center v ČR. Jedním
z výstupů projektu výzkumu Ministerstva dopravy ČR č. CG721-031-520 „Metody
prognózování intenzit dopravy generovaná obchodními zřízeními a dalšími vybranými typy
zástavby“ / EDIP s.r.o. 2011.

2.

CHARAKTERISTIKA POTENCIÁLU ÚZEMÍ

Potenciálem území se, v případě jeho zhodnocení pro potřebu návrhu a hodnocení
modelových stavů silniční sítě Jihomoravského kraje (do r. 2050), rozumí identifikace všech
ploch, jejichž využití pro urbanizaci území lze v dlouhodobém výhledu předpokládat, tj. ploch
zastavitelných (záměry) a ploch územních rezerv (náměty) všech funkcí urbánní struktury.
Relevantním podkladem pro identifikaci záměrů jsou Územně analytické podklady.
2.1 PODKLADY
Vzhledem k rozsahu řešeného území je adekvátní vycházet z údajů, o záměrech, které
jsou aktuálně zpracovávány za celé území kraje, (vyjma Brna, pro které byl potenciál území
zpracován samostatně - 09/2013, pořizovatel OÚPR MMB):
ÚAP JMK
Záměry, ze kterých lze odvodit potenciál území jsou v ÚAP JMK vymezeny pouze
v kontextu rozvoje jádra aglomerace – tj. průmyslové zóny Brno (zahrnuto v potenciálu
území města Brna viz výše) a průmyslové zóny Šlapanice
ÚAP ORP (ÚP obcí)
Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná metodika sledování „jevů“ v území (zcela
nekonzistentní je specifikace pojmů uvedených příloze č. 1. k vyhlášce č. 500/2006 Sb.,
kde na rozdíl od přesně specifikovaných pojmů jevů spojených s ochranou hodnot, ať již
přírodních nebo historických, jevů dopravní a technické infrastruktury apod., se klíčové
jevy týkající se využití území nesledují vůbec nebo jejich specifikace je zcela vágní, viz
řádky č.117.“zastavitelná plocha“ a 118. „jiné záměry“.
Tento stav se plně odráží v kvalitě a kvantitě údajů využitelných pro charakteristiku
potenciálu území. Zahájení prací bylo spojeno s hledáním základních informací v datovém
modelu ÚAP JMK, který kopíruje přílohu č. 1. k vyhlášce č. 500/2006 Sb., a obdobně jako
vyhláška nevytváří předpoklady pro utřídění dat o způsobu využití území a záměrech,
které budou využití území dlouhodobě ovlivňovat, včetně dopravy těmito záměry
generované.
Aby bylo možno alespoň rámcově sjednotit charakteristiky záměrů v území, zorganizoval
Odbor ÚSŘ JMK poradu se správci dat ÚAP ORP. Po individuálních konzultacích s ORP
byl vytvořen soubor dat, který je základem pro charakteristiku záměrů resp. potenciálu
území. Vzhledem k tomu že se nepodařilo pro některá sídla získat žádná data z ÚAP
(např. Kunštát), byly pro sídla s významem centra orientačně překresleny plochy
z územních plánů, pokud byly k dispozici.
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Vzhledem k tomu že nelze nahrazovat chybějící data v ÚAP ORP, bude charakteristiku
potenciálu nezbytné považovat za rámcovou a pro zpracování dopravních modelů
využitelnou především z hlediska proporcí rozvoje jednotlivých ORP.
2.2 METODA ZHODNOCENÍ ROZVOJOVÉHO POTENCIÁLU
Podstatou zhodnocení rozvojového potenciálu – je predikce hodnot účelových jednotek,
které reprezentují způsob využití jednotlivých ploch.
Predikce (výpočet) účelových jednotek se provádí na základě empiricky zjištěných hodnot,
charakteristických zejména pro způsob využití plochy, charakter zástavby a polohu v sídle
(sídelní struktuře) tj. intenzity využití plochy (IPP) a z toho vypočtených hrubých podlažních
ploch (HPP), které jsou zpravidla základem pro výpočet účelových jednotek.
Vzhledem k výše uvedenému stavu dat využitelných z ÚAP nelze k jednotlivým plochám
přiřadit odpovídající, přiměřeně podrobnou specifikaci charakteristik; je tedy nezbytné plochy
s kompatibilními funkcemi zařadit do skupin, ke kterým je možno přiřadit účelové jednotky,
které reprezentují kvantitu využití plochy (území). Problém výpočtu spočívá v případě
rozsáhlého území (JM kraj) v nezbytném zjednodušení (zprůměrování) hodnot přibližně
odpovídajících charakterům záměrů.
Kardinálním problémem je rozsah záměrů, a podnětů (tzn. návrhové plochy ÚPO a
rezervy), které v souhrnu představují jen v přepočtu na obyvatele nárůst na 142%
stavu kraje 2012. Celková výměra ploch záměrů (vč. brownfields) je téměř 15 tisíc. ha
To je rozvoj naprosto nereálný, vyplývající především z představ jednotlivých obcí,
které nejsou nijak korigovány (viz TAB na str.12
2.3

FUNKČNÍ SKUPINY, CHAREKTERISTIKA, KTERÁ JE REPREZENTUJE A
PŘIŘAZENÉ ÚČELOVÉ JEDNOTKY

Záměry identifikované v ÚAP ORP jsou zařazeny do třech skupin s vymezenou
charakteristikou, ke které je jako reprezentant přiřazena účelová jednotka. Toto vymezení a
zařazení ploch do určité skupiny nelze v jednotlivých případech ztotožnit
s informacemi o záměru nebo ploše z jiných zdrojů (například ÚPD, ÚPP a dalších)
protože neexistuje identifikátor jednotlivých záměrů pro porovnání, a je pravděpodobné
že některé záměry nebyly do ÚAP převzaty, případně že jiný zdroj uvádí podrobnou
specifikaci, která může být odlišná . Je také nanejvýš pravděpodobné, že v časovém
období, pro které jsou zpracovávány modelové stavy silniční sítě, se budou plochy měnit jak
co do hlavního účelu využití, tak co do rozsahu; proto navržený přístup, i když může být
v detailu nepřesný, lze považovat za dostatečný pro rámcovou představu o rozvojovém
potenciálu území resp. o proporcích rozvoje jednotlivých částí území kraje.
V následující tabulce je přehled způsobů využití ploch, které by v případě podrobnější
struktury dat bylo možno bilancovat. Tučně vyznačené jsou funkční skupiny, ke kterým
jsou vztaženy charakteristiky a přiřazeny účelové jednotky, a které reprezentují
agregované funkční složky.
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CHARAKTERISTIKY PLOCH A ÚČELOVÝCH JEDNOTEK
způsob využití plochy
kód

hlavní využití

charakteristika záměru a předpoklady pro bilanci
odhad charakteristiky
záměru

předpoklad pro bilanci

hodnota ÚJ
ÚJ účelové
jednotky pro
výpočet intenzit

BR

bydlení,
smíšené obytné

převaha bydlení v
RD, vč. základní OV

intenzita využití IPP- 0,3 až 0,4
podle významu (centrality) sídla

1 obyvatel

OS

veř.vybavenost
školství

základní, střední
školství (rozvoj se
nepředpokládá)

obecně nelze předpokládat rozvoj
(jednotlivé záměry budou součástí
bilance rezidenčních ploch)

1žák, (1student)

OZ

veř.vybavenost
zdravotnictví

rozsáhlá škála
zdravotních služeb

obecně nelze předpokládat rozvoj
(jednotlivé záměry budou součástí
bilance rezidenčních ploch)

1ordinace /
1lůžko

OP

veř.vybavenost
soc.péče

domy s peč službou,
stacionáře apod.

obecně nelze předpokládat rozvoj
(jednotlivé záměry budou součástí
bilance rezidenčních ploch)

1lůžko

OK

veř.vybavenost
kultura

rozsáhlá škála
zkulturních zařízení

obecně nelze předpokládat rozvoj
(jednotlivé záměry budou součástí
bilance rezidenčních ploch)

řada různých
účelových
jednotek

OV

veř.vybavenost
veř.správa

administrativa státní a obecně nelze předpokládat rozvoj
obecní správy
(jednotlivé záměry budou součástí
bilance rezidenčních ploch)

100m užitkové
pl. kanceláří

CO1 komerce administrativa

převážně podniková
nelze lokalizovat
bez návštěv veřejnosti

100m užitkové
pl. kanceláří

CO2 komerce obchod,
(ubytování)

převážně
velkoplošná
obchod.jednotka,
(ubytovací jednotka)

100m prodejní
plochy / 1lůžko
ubytovací
jednotky

CO3 komerce - služby

přavážně výrobní
služby

předpoklad - obchodní vybavenost
(supermarkety) je relativně
saturována, předpoklad - doplnění
nepotravin. zboží, (ubytování nelze
sledovat)
blíží se charakterem typu výroby
P1

CO4 komerce - sport

sportoviště - hřiště ,
univerzální hala

obecně nelze předpokládat rozvoj
(jednotlivé záměry budou součástí
rezidenčních ploch)

100m užitkové
plochy (hrací pl.
hřiště, bazén...)

P1

vybavenost
komerční
(všeobecně)
vybavenost
komerční
(všeobecně)
produkční

P2

produkční

CO
CO

obchodní jednotka
(výrobní) služby
charakter
strojírenské výroby
a výrobních služeb
charakter
strojírenské výroby
a skladování

2

2

2

2

m zastavěné
plochy/1osoba
(prac.místo)
2

pokud je plocha < 1 ha 2
100m prodejní
předpoklad využití pro obchodní
plochy
vybavenost
2
pokud je plocha >1 ha 100m zastavěné
předpoklad pro využití výrobní
plochy /1osoba
služby
(prac.místo)
rozvoj se standardem
1osoba
přítomných osob (pracovních
(pracovní místo)
míst) 35/ha plochy
rozvoj se standardem
1osoba
přítomných osob (pracovních
(pracovní místo)
míst) 20/ha plochy

Pozn.: pro plochy komerční vybavenosti se jako ÚJ udávají obvykle jak m2 zastavěné
plochy tak přítomné osoby (zaměstnanci) = pracovní místa
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2.3.1 PLOCHY REZIDENČNÍ BR
ZAHRNUJÍ:
plochy bydlení všech typů (bydlení v bytových domech, v rodinných domech)
související (základní) občanské vybavení (mateřské školy, sociální péče- domy
s pečovatelskou službou apod.)
plochy smíšené obytné (s převahou bydlení) včetně ploch (pozemků) pro drobné
podnikání, např. obchodní zařízení vyjma samostatných obchodních jednotek větších
jak 1000m2, ubytovací zařízení typu penzion, služby typu poradenství, ordinace
soukromé lékařské praxe řemeslné dílny, sportoviště apod.
CHARAKTERISTIKA:
-

převažující bydlení (podíl nebytových funkcí je zanedbatelný); intenzita využití ploch
diferencovaná podle předpokládaného významu sídla ve struktuře osídlení; index
podlažních ploch (IPP) zde nevyjadřuje regulativ, ale hodnotu odkazující na
předpokládanou intenzitu využití území v dlouhodobém výhledu

- bydlení s intenzitou využití území v rozmezí hodnot IPP, 0,4– regionální centra
osídlení, 0,35 - subregionální centra, 0,3 - ostatní sídla.
- výše uvedené hodnoty IPP, současně s polohou sídla ve struktuře osídlení, vyjadřují
předpoklad, že charakter zástavby bude odpovídat významu sídla a bude směřovat
k intenzivnějšímu využití ploch (bude se zvyšovat hodnota půdy a cena za zábor
ZPF atd.) vzhledem k tomu že není možné posoudit polohu jednotlivých lokalit je
rozmezí intenzity využití území velmi úzké.
Pozn.:
- v centrech sídelní struktury by měly hodnoty IPP být daleko vyšší, pokud bude
společnost v budoucnu ochotna efektivně využívat území (půdu), u většiny center
ovšem nelze v převážné většině rozvojových ploch předpokládat charakter městské
zástavby s vyšším IPP
- pro výpočet je nižší hodnota IPP navržena také z důvodu, že plochy bydlení mohou
zahrnovat základní vybavenost
-

pro bilanci na úrovni ORP není podstatné, zda se jedná pouze o plochy bydlení
nebo smíšené funkce – obvykle lze bilančně některá zařízení veřejné vybavenosti
ztotožnit s počtem přítomných osob a tedy i počtem obyvatel např. počet lůžek
v zařízeních sociální péče, podobně také počet přítomných osob u zařízení služeb a
ubytování

ÚČELOVÁ JEDNOTKA (REPREZENTANT FUNKČNÍ SKUPINY):
počet obyvatel
výpočet je založen na standardu - velikost bytu 100 m2 hrubé podlažní plochy (HPP) resp.
80m2užitkové plochy a obložnosti 2,9 obyvatele/ byt, to odpovídá průměrným hodnotám
v kombinaci bydlení v bytových domech a rodinných domech s převahou bydlení
v rodinných domech.
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2.3.2 PRODUKČNÍ PLOCHY P1, P2
ZAHRNUJÍ:
plochy výroby všeho druhu včetně zemědělské, vyjma provozů těžkého strojírenství,
slévárenství a chemického průmyslu, plochy pro skladování
plochy malého a středního podnikání vč. výrobních služeb
CHARAKTERISTIKA:
- převažující pracoviště charakterem odpovídajícím malému a střednímu podnikání
(strojírenské / potravinářské výrobě) v kombinaci se skladováním
účelová jednotka (reprezentant funkční skupiny):
počet přítomných osob (tj. počet zaměstnanců resp. pracovních míst)
výpočet je založen na standardu - výroba v jednopodlažní hale s manipulačními plochami;
předpokládaný IPP 0,5; HPP je totožná se zastavěnou plochou; standard výměry
HPP/zaměstnance se řádově liší např. pro případ výroby strojírenské v porovnání se
skladováním. S ohledem na hlavní účel využití produkčních ploch v sídlech, kde lze
očekávat spíše výrobu charakteru strojírenství tj. centrech osídlení je navržen standard
výměry HPP/zaměstnance v hodnotě 130 m2 naproti tomu 200 m2 v ostatních sídlech,ve
kterých lze předpokládat větší podíl výroby zemědělské nebo skladování. Pro
jednoduchost výpočtu lze na 1 ha produkčních ploch předpokládat u ploch P1 35 a u
ploch P2 20 přítomných osob.
2.3.3 PLOCHY VYBAVENOSTI CO
ZAHRNUJÍ:
nejobsáhlejší škálu možností využití ploch, pro které existují zcela odlišné účelové
jednotky, k nimž se ve výsledku vztahují údaje o generované dopravě. Bez znalosti
hlavního účelu využití nelze plochy vybavenosti hodnotit ani po skupinách. Tyto informace
nejsou v podkladech k dispozici.
Pro jednotlivé skupiny vybavenosti lze předpokládat následující rozvoj:
- školství – stabilizovaná funkce, nepředpokládá se vznik nových samostatných
školských zařízení (střední a terciární vzdělávání), případný rozvoj bude formou
dostavby nebo restrukturalizace stávajících kapacit
- zdravotnictví - stabilizovaná funkce, nepředpokládá se vznik nových samostatných
zdravotnických zařízení; integrace jednotlivých ordinací nebo jednotek, např.
zdravotních středisek atp. nehraje v bilanci žádnou roli
- kultura - stabilizovaná funkce, lze předpokládat pouze kvalitativní změny již
stávajících zařízení
- administrativa státní správy - stabilizovaná funkce, nebude se rozšiřovat
-

administrativa komerční - ojedinělé případy v regionálních centrech osídlení,
nebudou však vytvářet samostatné komplexy, které generují významné intenzity
dopravy (doména jádra aglomerace)

- sport - stabilizovaná funkce, rozšiřování sportovních zařízení bez diváků bude
lokální záležitostí
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CHARAKTERISTIKA:
- univerzální možnost využití je vybavenost komerční - obchod a služby, současně je
to typ využití, který by mohl generovat významnou intenzitu dopravy; bilancování
uvedeného typu využití (obchod na ploše do 10 tis m2) se v tomto případě
předpokládá z hlediska předběžné opatrnosti ke zjištění vlivu na intenzitu dopravy
účelová jednotka (reprezentant funkční skupiny):
m2 prodejní plochy
výpočet je založen na standardu – prodej nepotravinářského zboží (většina center
osídlení je již obchodními jednotkami s potravinářským zbožím vybavena)
v jednopodlažním objektu s parkováním mimo objekt; předpokládaný IPP 0,3; HPP je
totožná se zastavěnou plochou; standard výměry prodejní plochy z HPP je určen
koeficientem 0,6.
2.4 PLOCHY BROWNFIELDS
Kromě identifikovaných rozvojových záměrů jsou v ÚAP vyznačeny také plochy
přestavby, které je obvykle možno ztotožnit s brownfields. Určení k jaké konverzi těchto
ploch dojde je stejně obtížné, jako určení pro jaký účel budou využity plochy občanské
vybavenosti. V případě přestavby se tyto možnosti rozšiřují i o skupinu funkcí rezidenčních a
skupinu funkcí produkčních. Lze však vycházet z předpokladu, že plocha přestavby byla ve
většině případů využívána jako plocha produkční, navrácení této funkce by bylo logické
zejména z důvodu posílení pracovních příležitostí ve všech sídlech a zvláště v centrech
osídlení. Pro plochy přestaveb budou použity účelové jednotky totožné jako u ploch
produkčních.
Mimo ÚAP je ještě k dispozici seznam brownfields zpracovaný Czechinvestem. Plochy
resp. lokality uvedené v seznamu však nelze do bilancí zahrnout, protože nelze jednotlivé
lokality identifikovat s plochami vymezenými v ÚAP a vyloučit duplicity.

3.

HODNOTY PRO VÝPOČET GENEROVANÉ DOPRAVY

3.1 METODIKA
Certifikovaná „Metodika prognózy intenzit dopravy generované předpokládaným využitím
území“, je založena na charakteristikách funkčních ploch se specifikací odpovídajících
ukazatelů pro funkční typy resp. hlavní účely využití ploch, případně charakteristik stavební
struktury, k nimž jsou následně vztaženy koeficienty intenzit dopravy. Z toho vyplývá, že
metodika vyžaduje poměrně podrobnou znalost území, resp. záměrů na budoucí využití
zastavitelných ploch a rezerv.
Metodika výpočtu intenzity generované dopravy je vytvořena tak, že:
hodnoty vstupující do výpočtu generované dopravy uvádí v intervalu (rozptyl hodnot),
přičemž výběr konkrétní hodnoty z tohoto intervalu je závislý na předem definovaných
ovlivňujících faktorech,
umožňuje výpočet na různých úrovních ÚPD resp. ÚPP a přiměřeně také na úrovni
navrhování a projektování staveb a to v závislosti na množství a charakteru
dostupných údajů o plánovaném (navrhovaném využití dané území (plochy)
Z výše uvedeného je zřejmé že optimálním stavem pro výpočet generované dopravy je
převzetí dat o záměrech z územních plánů nebo územních studií, které umožňují identifikaci
9
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území a jeho charakteru, ve kterém se plocha záměru vyskytuje, a dále identifikaci způsobu
využití plochy a typu zástavby; z toho lze výpočtem odvodit hodnotu výchozího ukazatele
využití plochy a k němu přiřadit odpovídající koeficient intenzity automobilové dopravy.
3.2

NÁVRH HODNOT KIAD - KOEFICIENTU INTENZITY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY
(VČ. NÁKLADNÍ)

Z předchozích kapitol vyplývá, že předpokládaná podrobnost dat není k dispozici, a že je
nezbytné pro výpočet předpokládat zjednodušený postup založený na průměrných
hodnotách, které nebudou brát do úvahy polohu plochy v sídle nebo mimo sídlo (satelity),
kvalitu obsluhy veřejnou hromadnou dopravou, předpokládané stavební provedení
(podlažnost apod.)
NAVRŽENÉ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KIAD, POROVNÁNÍ INTENZIT PODLE ÚČELU
VYUŽITÍ PLOCH
způsob využití plochy

hodnota ÚJ

kód

ÚJ účelové
jednotky

BR
OS
OZ
OP
OK
OV

hlavní využití
bydlení, smíšené
obytné
veř. vybavenost
školství
veř. vybavenost
zdravotnictví
veř. vybavenost
soc. péče
veř. vybavenost
kultura
veř. vybavenost
veř. správa

CO1 komerce administrativa
CO2 komerce -obchod,
(ubytování)
CO3 komerce - služby
CO4 komerce - sport

CO
CO
P1
P2

vybavenost
komerční
(všeobecně)
vybavenost
komerční
(všeobecně)
pl. produkční –
výroba a výrobní
služby
pl. produkční –
výroba a
skladování

koef.pro výpočet

porovnání intenzit
intenzity pro
KIAD hodnota
plochu 1ha - počet
(obvyklá) bez vlivu
vozidel/24h v
obsluhy VHD
jednom směru

1 obyvatel
1žák, (1student)
1ordinace,
(1lůžko neuvažuje se)
1lůžko neuvažuje se
různé účelové
jednotky
2
100m užitkové
pl. kanceláří

1,8

110

0,3

130

10,0

800

x

x

x

x

5,0

240

5,0

240

15,0

225

1,8

55

5,0

100

15,0

225

1,5

45

1,2

55

1,5

25

2

100m užitkové
pl. kanceláří
2

100m prodejní
plochy
2
m zast.plochy
/1osoba
(prac.místo)
2
100m užitkové
plochy (hrací pl.
hřiště, bazén...)
2

100m prodejní
plochy
2

m zast. plochy
/1osoba (prac.
místo)
1osoba
(pracovní
místo)
1osoba
(pracovní
místo)

Pozn.: Porovnání intenzit pro vzorovou plochu 1 ha je orientační
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3.3

POUŽITÉ HODNOTY KIAD - (POROVNÁNÍ S INTERVALY HODNOT)

Plochy bydlení

Nejčastější hodnota
vč. vlivu kvality VHD

KIAD na 1 obyvatele

BR bydlení individuální ve městech

1,3 - 2,1

1,5

BR bydlení individuální satelity

1,8 - 2,9

2,0

BB bydlení hromadné

0,6 – 1,0

0,8

KIAD na 1 obyvatele

BR bydlení, smíšené obytné

1,8
KIAD /osobní/ na 1 os.
(zaměstnance)

KIAD /nákladní / na 1
os. (zaměstnance)

P1 malé a střední podnikání

0,6 – 0,9

0,2 – 0,6

P2 lehký průmysl

0,6 – 0,9

0,2 – 0,6

P3 těžký průmysl

0,6 – 0,9

0,5 – 0,8

Plochy průmyslu a výroby

Plochy skladování a logistiky
L1

2

KIAD /osobní/ na 100 m
plochy skladu

KIAD /nákladní/ na 100
2
m plochy skladu

1,5 – 3,0

1,0 – 2,0

firemní logistika skladování / menší
obrátka zboží

KIAD osobní + nákladní
na 1os. (zaměstnance)

P1 plochy produkční – výroba a
výrobní služby

1,2

P2 plochy produkční – výroba a
skladování

1,5

Plochy vybavenosti

2

KIAD / na 100 m prodejní
plochy

CO1 – obchod –supermarket, diskont

Nejčastější hodnota
vč. vlivu kvality VHD

70 – 140

110

CO2 – obchod –hypermarket

20 - 40

30

CO3 – obchod –nepotravinářské zbožít

10 - 20

15

CO4 – obchodní dům

30 - 70

35

CO5 – tržnice

10 - 30

20

2

KIAD / na 100 m prodejní
plochy

CO vybavenost - obchod

15
KIAD osobní + nákladní
na 1os. (zaměstnance)

CO služby (výrobní)

1,5

Pozn.: Intervaly hodnot dle certifikované metodiky jsou uvedeny kurzívou
Tučně jsou uvedeny hodnoty použité pro výpočet intenzit
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SOUHRN POTENCIÁLU
ORP
BLANSKO

2

plochy m
Počet bytů Počet obyv. Počet přítomných osob
7 337 654
9 574
27 765
4 537
4 047
3 031 921

4 923

14 278

2 977

263

BŘECLAV

11 177 668

11 147

32 327

12 355

6 036

BUČOVICE

3 272 500

4 084

11 843

4 419

108

HODONÍN

3 732 448

4 823

13 986

5 111

459

HUSTOPEČE

7 908 000

8 375

24 287

8 428

2 954

IVANČICE
KUŘIM

4 039 800

6 230

18 067

2 598

729

5 882 500

5 971

17 316

2 828

8 457

KYJOV

7 124 191

13 066

37 892

8 468

1 723

MIKULOV

4 669 073

5 940

17 226

4 664

3 155

MOR KRUMLOV

2 335 100

3 747

10 865

3 419

622

POHOŘELICE

6 646 600

5 649

16 382

11 320

2 905

ROSICE

7 266 957

8 122

23 554

5 093

5 480

14 728 891

18 335

53 171

15 269

3 047

SLAVKOV

5 992 730

5 211

15 112

6 555

2 077

TIŠNOV

6 966 618

12 054

34 958

3 053

323

VESELÍ

5 572 100

1 394

4 042

14 766

1 575

VYŠKOV

7 773 785

12 131

35 180

7 382

649

ŽIDLOCHOVICE

12 165 900

6 997

20 292

17 879

2 605

ZNOJMO

20 952 400

20 245

58 711

21 371

8 758

BOSKOVICE

ŠLAPANICE

2

plochy m /ha
JMK POTENCIÁL

Počet bytů Počet obyv. Počet přítomných osob

148 576 836

168 019

487 254

14 858
JMK POČET OBYVATEL 2012

1 168 650

JMK POČET OBYV VČETNĚ POTENCIÁLU

1 655 904

12

218 463

