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Úvod
V květnu 2006 byla zpracovatelem předána kompletní verze Strategie rozvoje
Jihomoravského kraje 2006-2016. Součástí byla i podrobná SWOT analýza členěná do řady
tématických oblastí.
Jihomoravský kraj následně zadal firmě Regiopartner zpracování ex-ante hodnocení na
Strategii i Program rozvoje Jihomoravského kraje. Ze závěru hodnocení vyplynulo i
doporučení zjednodušit strukturu SWOT analýzy a snížit počet výroků, tak aby bylo dosaženo
vyšší přehlednosti.
Jihomoravský kraj proto zadal zpracovateli provedení úprav SWOT analýzy na základě
doporučení ex-ante hodnotitele. Předkládaná SWOT reflektuje hlavní obsahové požadavky
ex-ante a využívá nového metodického přístupu. Na jednotlivé charakteristiky bylo nahlíženo
se snahou zdůraznit specifické znaky Jihomoravského kraje a postihnout jevy, které se
výrazněji odchylují od situace v ostatních krajích či v ČR jako celku. Současně byl také
snížen počet výroků tak, aby byly lépe uchopitelné a aby se zvýšila přehlednost celé SWOT
analýzy. Nejdůležitější body byly zvýrazněny tučně.

Okruhy analýzy, z nichž SWOT vychází:
OSÍDLENÍ
OBYVATELSTVO
TRH PRÁCE
HOSPODÁŘSTVÍ, VÝZKUM, INOVACE
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
CESTOVNÍ RUCH
ÚZEMNÍ A REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE
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SWOT ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY
S.1

Brno, krajské město, sídlo významných institucí s celostátní i mezinárodní působností, s
nabídkou pracovních příležitostí a společensko-kulturních aktivit – silný pól rozvoje

S.2

Výhodná poloha v rámci ČR i Evropy (geopolitická, geoekonomická, dopravní)

S.3

Nadprůměrná úroveň vzdělanosti obyvatel kraje ve srovnání s ČR

S.4

Mimořádně silná pozice kraje v systému středního, vyššího a vysokého školství v ČR

S.5

Vzdělaná a kvalifikovaná pracovní síla (zejména v technických oborech)

S.6

Kvalitní infrastruktura pro rozvoj inovativního podnikání a klastrů

S.7

V rámci ČR nadprůměrný počet vědeckých pracovníků (hl. v biologických a technických
oborech)

S.8

Nadprůměrné fyzickogeografické předpoklady JMK k rozvoji produkční funkce
zemědělství (nadprůměrná úroveň přirozené úrodnosti zemědělských půd ve vybraných
částech kraje)

S.9

Migrační atraktivita kraje – přírůstek obyvatel migrací ve většině okresů

S.10 Letiště Brno-Tuřany s mezinárodním statutem
S.11 Relativně dobře zachovaný venkovský ráz, místní tradice a folklór
S.12 Tradice vinařství jako ekonomické aktivity a krajové speciality, malé vinné sklepy
S.13 Funkční integrovaný dopravní systém JMK
S.14 Nabídka významných přírodních a kulturních atraktivit z pohledu zahraničního i republikového
turismu (Moravský kras, Lednicko-valtický areál, Slavkovské bojiště), množství mezinárodně
uznávaných a chráněných kulturních památek a krajinných oblastí, včetně národního parku
S.15 Zvyšování progresivity odvětvové struktury hospodářství JMK směrem k oborům s vyšší
přidanou hodnotou (dynamický rozvoj technologicky náročných oborů)
S.16 Dobré podmínky pro organizované trávení volného času dětí a mládeže (zejména ve větších
městech), systém sportování na školách
S.17 Nadprůměrné podmínky (v relacích ČR) pro rozvoj biotechnologií – počet vědeckých
pracovníků a studentů univerzit v biologických oborech
S.18 Dlouholetá tradice a vysoká úroveň brněnských divadelních a hudebních souborů
S.19 Strategická poloha kraje z pohledu průchodu energovodů a existence souvisejících zásobníků
zemního plynu a ropy
S.20 Řada vysoce hodnotných přírodních lokalit - NP Podyjí, CHKO Moravský kras, Pálava, Bílé
Karpaty, 16 přírodních parků, Oblastí Natura 2000, biosférické rezervace Pálava a Dolní
Morava
S.21 Vysoká odborná a technická úroveň zdravotnictví JMK
S.22 Silná dynamika rozvoje trhu práce
S.23 Dobré možnosti rozvoje venkovské turistiky
S.24 Nabídka velkého množství značených turistických a cykloturistických tras
S.25 Existující síť turistických informačních center
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SLABÉ STRÁNKY
W.1 Značný rozsah marginálních území vyznačujících se potenciálními problémy
socioekonomického charakteru (nedostatek pracovních míst, úbytek počtu obyvatel)
W.2 Problémy v kvalitě dopravní obslužnosti okrajových území veřejnou hromadnou dopravou
W.3 Neřešení nevyužitých rozsáhlých ploch brownfields
W.4 Systémově nedořešená ochrana území před povodněmi
W.5 Vysoká míra znečištění vodních toků a nádrží (zejména problém eutrofizace)
W.6 Velmi nízké hodnoty úhrnné plodnosti (ve srovnání s evropskými státy i v rámci ČR)
W.7 Nepříznivá věková struktura obyvatelstva (zejména v nejmenších obcích)
W.8 Chybějící vazba mezi nabídkou studijních oborů a trhem práce – nedostatečná pozornost
věnovaná přípravě pracovní síly na školách a systému celoživotního vzdělávání
W.9 Nedostatečné odkanalizování a čištění odpadních vod menších sídel do 2 000
ekvivalentních obyvatel a technologicky zastaralé vybavení ČOV větších obcí
W.10 Neuspokojivý technický stav silničních komunikací a regionálních železničních tratí
W.11 Nedořešené vlastnické a územní vztahy k zemědělským pozemkům
W.12 Vysoká míra ohrožení zemědělské a lesní půdy působením degradačních činitelů
W.13 Nedostatečná kvalifikace vedení malých obcí
W.14 Zhoršující se životní prostředí ve městech (znečištění ovzduší apod.) a růst civilizačních chorob
(alergie, astma, kožní onemocnění, kardiovaskulární onemocnění, nádorová onemocnění apod.)
W.15 Nedostatečná tvorba nových pracovních míst
W.16 Zvyšující se průměrná délka nezaměstnanosti
W.17 Klesající míra zaměstnanosti obyvatelstva
W.18 Nízká územní a profesní mobilita pracovních sil
W.19 Špatná ekonomická situace zemědělských podniků (negativní dopady na rozvoj venkova)
W.20 Nedostatek investic v agrárním sektoru
W.21 Nevhodná prostorová a věková struktura lesů
W.22 Přetížená kapacita dálnice D1 a problémy jejího technického stavu
W.23 Chybějící rychlostní silniční propojení D1 a budoucí R35 na sever od Brna (R43)
W.24 Nedokončená rekonstrukce železničních uzlů Brno a Břeclav
W.25 Chybějící síť cyklostezek v intravilánech měst
W.26 Nízká kvalita zdrojů pitné vody v kraji
W.27 Obtížná dostupnost rychlé zdravotnické pomoci v některých částech kraje
W.28 Nedostatečné koncepční řešení provázanosti sociálních a zdravotnických služeb o seniory a
handicapované občany (sociálně-zdravotní lůžka), nedostačující terénní sociální služby
W.29 Vysoká zanedbanost řady památek (včetně kulturních památek, památkových rezervací a zón)
W.30 Výrazná sezónnost cestovního ruchu v kraji, nízká průměrná doba pobytu hostů
W.31 Nedostatek aktivních subjektů působících v cestovním ruchu na lokální i regionální úrovni
W.32 Nedostačující úroveň základní i doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
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PŘÍLEŽITOSTI
O.1 Využití výhodné geografické polohy kraje pro rozvoj ekonomických aktivit (ekonomická
aktivace území) – výrobní a technologické zóny pro tuzemské a zahraniční investory
O.2 Využití postavení Brna jako města vysokého školství, technologického vývoje a veletržních
tradicí a jako centra obchodu a veletrhů pro střední a východní Evropu
O.3 Usnadnění spolupráce jednotlivých subjektů uvnitř kraje (obce, podnikatelé, neziskové
organizace), zejména úpravou legislativy a vyřešením finančních otázek
O.4 Možnost financovat rozvojové projekty s využitím finančních prostředků z fondů EU
O.5 Rozvoj přeshraniční spolupráce s Rakouskem a Slovenskem (zejména v oblasti podnikání)
O.6 Obrovský „spící“ potenciál vysokých škol v Brně s multi-disciplinární orientací
O.7 Rozvoj biotechnologií
O.8 Zájem o tradiční i nové místní produkty
O.9 Zemědělská produkce pro nepotravinářské účely
O.10 Rozvoj mimoprodukční funkce zemědělství a lesnictví
O.11 Zájem dopravních společností o využití letiště Brno-Tuřany
O.12 Využití nových poznatků vědy, výzkumu a vývoje k posílení konkurenceschopnosti
zemědělství
O.13 Využití potenciálu hospodářské komory, podnikatelských, poradenských a informačních
center (BIC, RPIC, Informační místa pro podnikatele)
O.14 Zvýšení povědomí o Jihomoravském kraji v zahraničí
O.15 Public-Private-Partnership v oblasti budování infrastruktury či revitalizace brownfields
O.16 Rostoucí poptávka po kvalitních a bezpečných potravinách
O.17 Využití rozvoje lesnictví a navazujícího dřevozpracujícího průmyslu
O.18 Zkvalitnění životního prostředí zalesňováním pozemků v oblastech s útlumem zemědělské
výroby a v oblastech s potřebou ochrany zemědělské půdy před erozí
O.19 Změny druhové skladby lesů s ohledem na jejich mimořádný význam při ochraně vody a půdy
O.20 Růst výkonů environmentálně příznivějších druhů dopravy
O.21 Výrazné zapojení nestátního sektoru do oblasti sociální péče a prevence sociálně patologických
jevů
O.22 Využití „nadbytečné“ kapacity lůžkového fondu a kvalifikovaného personálu pro akutní
zdravotnickou péči po restrukturalizaci zdravotnictví pro „zdravotně-sociální“ oblast
O.23 Využití cestovního ruchu jako podnikatelské oblasti s výrazným multiplikačním efektem pro
rozvoj ekonomiky (obchod, řemesla, místní produkty, služby, stavebnictví atd.)
O.24 Možnosti většiny okresů Jihomoravského kraje využít k podpoře rozvoje cestovního ruchu
přeshraniční programy EU
O.25 Zvýšení zájmu zahraničních turistů o krajské atraktivity
O.26 Zvýšení zájmu o lázeňskou turistiku (nové lázně, využití geotermálních pramenů)
O.27 Komparativní výhody v oblasti pracovních nákladů pro získávání zahraničních investorů
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OHROŽENÍ
T.1

Nekoncepční rozvoj suburbánního území

T.2

Slabá spolupráce okolních krajů při rozvoji území na hranicích krajů

T.3

Prohlubující se projevy marginalizace v území (nedostatek pracovních příležitostí, nižší
vzdělanost obyvatelstva, stárnutí populace apod.)

T.4

Neprovázanost vzdělávacího systému s trhem práce, vedoucí k růstu nezaměstnanosti

T.5

Zhoršování technického stavu komunikací, a tím i dostupnosti obcí

T.6

Nárůst objemu individuální automobilové dopravy jako následek nevyhovujícího systému
veřejné dopravy může vést (z důvodu nízké vytíženosti) k rušení některých spojů, a tím ke
zhoršení dopravní dostupnosti některých částí kraje

T.7

Pokračující stárnutí obyvatelstva kraje a rostoucí náklady na zdravotní a sociální péči

T.8

Zánik některých mateřských a základních škol (především v malých
následkem úbytku žáků spolu s vlivem na kvalitu výuky v těchto zařízeních

T.9

Zhoršení
postavení
zemědělských
prvovýrobců
způsobené
nedostatečnou
konkurenceschopností vůči dovozům a prohlubování rozdílů mezi cenami vstupů a
odbytovými cenami v zemědělské prvovýrobě

obcích)

T.10 Pomalý postup procesu pozemkových úprav
T.11 Zatěžující tranzit v silniční kamionové dopravě, zejména na D1
T.12 Ohrožení kvality vodních zdrojů antropogenní činností
T.13 Nedostatečné tempo budování a intenzifikace kanalizačních systémů a ČOV bude mít negativní
vliv na čistotu vodních toků a kvalitu ostatních složek životního prostředí
T.14 Neprovedení kurikulární reformy, výuka zaměřená převážně na memorování faktů
T.15 Zhoršování zdravotního stavu obyvatel a růst nákladů na zdravotní péči jako následek
nedostatečné zdravotní prevence
T.16 Rostoucí náklady na zdravotní a sociální péči, zapříčiněné pokračujícím stárnutím obyvatelstva
kraje
T.17 Chybějící a nedostatečná legislativa v sociální oblasti
T.18 Prakticky nulová participace zdravotních pojišťoven na úhradě zdravotní ošetřovatelské péče
v lůžkových zařízeních sociálních služeb
T.19 Nerovné postavení subjektů poskytujících sociální služby
T.20 Odchod vzdělaných obyvatel z kraje z důvodu absence kvalifikovaných pracovních míst
T.21 Závislost protipovodňové ochrany na územích ležících mimo území kraje
T.22 Snižování konkurenceschopnosti cestovního ruchu v kraji vzhledem k zahraničí i jiným krajům
T.23 Zaostávající turistická infrastruktura a nedostatečné zkvalitňování základních i doprovodných
služeb pro turisty s důsledkem snižování návštěvnosti kraje a snižování konkurenceschopnosti
T.24 Sílná koncentrace ekonomických aktivit v Brně a okolí vzhledem k ostatním částem kraje
T.25 Nedostatečné schopnosti a možnosti využít vícezdrojového spolufinancování projektů
T.26 Omezení dotací ze Strukturálních fondů v rámci Cíle 1 poté, co region Jihovýchod dosáhne
75 % úrovně HDP Evropské unie

