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1. RÁMCOVÝ POPIS KRAJE
Charakteristika kraje
Jihomoravský kraj leží na jihovýchodě České republiky. Jeho současná podoba vychází ze
zákona č. 347/1997 Sb., který nabyl účinnosti dne 1.1.2000, a pozdějších změn. Poslední
změnou bylo přičlenění 25 obcí z kraje Vysočina ke dni 1.1.2005, kterou kraj získal více než
sedm tisíc obyvatel. Kraj sousedí na jihu s Rakouskem, na jihovýchodě se Slovenskem, a dále
s pěti kraji ČR – od západu k východu je to kraj Jihočeský, Vysočina, Pardubický,
Olomoucký a Zlínský.
Území kraje je tvořeno sedmi okresy. Kraj je rozdělen na 21 správních obvodů obcí s
rozšířenou působností, které se dále dělí na celkem 34 obvodů pověřených obecních úřadů.
Zvláštní statut má vojenský újezd Březina. K 1.1.2005 bylo v kraji celkem 672 obcí, z nichž
47 mělo statut města. Administrativní struktuře kraje se podrobněji věnuje kapitola 9.1.
Počet obyvatel kraje je pozitivně ovlivněn přítomností Brna, druhého největšího města
republiky. Průměrný český kraj má 730 041 obyvatel, Jihomoravský kraj o polovinu více.
Podobně i jeho rozloha je o čtvrtinu vyšší než průměr krajů ČR – 7 195 km2 oproti 5 633 km2.
Rozlohou (7 195 km2) i počtem obyvatel (1 130,2 tis. k 1.1.2005) je Jihomoravský kraj
čtvrtým největším krajem ČR, z hlediska hustoty zalidnění je dokonce na třetím místě.
Srovnání velikosti krajů ČR je uvedeno v tabulce 1.1.
Tab. 1.1: Srovnání velikosti Jihomoravského kraje s ostatními kraji ČR

Moravskoslezský kraj
Hlavní město Praha

počet
obyvatel
1 253 257
1 170 571

Středočeský kraj
Jihočeský kraj

Středočeský kraj

1 144 071

Plzeňský kraj

7 561

Jihomoravský kraj
Ústecký kraj

1 130 240
822 133

Jihomoravský kraj
Vysočina

území

území

rozloha

území

11 015
10 057

Hlavní město Praha
Moravskoslezský kraj

hustota
zalidnění
2 361
226

7 195
6 796

Jihomoravský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj

157
154
149

Olomoucký kraj
Jihočeský kraj

639 423
625 712

Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj

5 535
5 335

Liberecký kraj
Česká republika

135
130

Zlínský kraj
Plzeňský kraj

590 706
549 618

Olomoucký kraj
Královéhradecký kraj

5 159
4 758

Olomoucký kraj
Královéhradecký kraj

124
115

Královéhradecký kraj

547 296

Pardubický kraj

4 519

Pardubický kraj

112

Vysočina
Pardubický kraj

510 114
505 285

Zlínský kraj
Karlovarský kraj

3 964
3 315

Středočeský kraj
Karlovarský kraj

104
92

Liberecký kraj
Karlovarský kraj

427 563
304 588

Liberecký kraj
Hlavní město Praha

3 163
496

Vysočina
Plzeňský kraj

75
73

Česká republika
10 220 577
Česká republika
78 867
Jihočeský kraj
62
Pramen: Počet obyvatel v oblastech, krajích a okresech České republiky k 1.1.2005, Malý lexikon obcí 2004,
Změna hranic Jihomoravského kraje k 1. 1. 2005, ČSÚ

Téměř třetina obyvatel kraje žije v okrese Brno-město, který však zaujímá pouze 3,2 %
rozlohy kraje (obr. 1.1). Počtem obyvatel i rozlohou jsou – kromě okresu Brno-město –
nejmenší okresy Vyškov a Blansko. Plošně největší jsou okresy Znojmo a Brno-venkov,
nejvíce obyvatel žije (kromě města Brna) v okresech Brno-venkov a Hodonín.
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Blansko
10,1%
7,7%

Brno-město

9,5%
32,5%

22,7%

Brno-venkov
Břeclav

13,1%
3,2%

12,4%

Hodonín

14,0%
10,9%

15,3%

Vyškov
Znojmo

17,2%
15,1%

16,3%

Obr. 1.1: Podíl okresů na obyvatelstvu (vlevo) a rozloze (vpravo) Jihomoravského kraje
Pramen: ČSÚ

Od poloviny 90. let se výrazně projevuje suburbanizace; kvantitativně je významná zatím
především v zázemí Brna. Okres Brno – venkov je v tomto směru nejvýraznějším lákadlem
v rámci kraje a zároveň jednou z nejatraktivnějších lokalit z celé České republiky. Přírůstek
obyvatel migrací zaznamenaly také ostatní okresy kraje s výjimkou Hodonína a města Brna.
Poměrně rychlý úbytek počtu obyvatel města Brna je důsledkem úbytku obyvatel přirozenou
měnou, a zejména výrazným úbytkem migrací.
Podle údajů ČSÚ tvoří více než 60 % celkové rozlohy kraje zemědělská půda (údaj
k 31.12.2004), obdobných hodnot dosahují také kraje Středočeský, Pardubický a Vysočina.
Orná půda však tvoří 84 % zemědělské půdy, což je nejvyšší hodnota mezi kraji ČR. Nejvyšší
stupeň zornění (podíl orné půdy na zemědělské) je zaznamenán v okresech Znojmo a Brnovenkov. Zemědělská výroba se specializuje zejména na obiloviny, řepku a cukrovku.
Specifickým rysem zemědělství Jihomoravského kraje je vinařství, ovocnářství a zelinářství;
v kraji se nachází 90 % plochy vinic ČR. Vinohradnictví se nejvíce rozvinulo v okrese
Břeclav, kde je soustředěna polovina plochy vinic kraje; dále v okresech Hodonín, Znojmo, a
částečně také Brno – venkov.
Dominantním odvětvím ekonomiky Jihomoravského kraje je zpracovatelský průmysl.
Přestože od roku 1989 prošla mnohá odvětví průmyslu konverzí, zpracovatelský průmysl stále
vytváří více než čtvrtinu hrubé přidané hodnoty kraje. Hrubý domácí produkt vytvořený v
kraji představuje desetinu republikového HDP, populace kraje ovšem tvoří 11 % obyvatelstva
ČR. Hrubý domácí produkt v paritě kupní síly připadající na 1 obyvatele Jihomoravského
kraje dosáhl v roce 2003 59,8 % průměru EU (Charakteristika demografického, sociálního a
ekonomického vývoje Jihomoravského kraje v letech 2000 – 2003, ČSÚ).
Podle struktury hrubé přidané hodnoty z let 2001 - 2003 vyplývá, že podíl zemědělství v JMK
klesá rychleji než v celé ČR. Stavebnictví a průmysl si dohromady zachovávají přibližně
stejný podíl a to cca 36% a mírně narůstá sektor služeb. Struktura hrubé přidané hodnoty
v roce 2003 byla téměř totožná s údaji za celou ČR. Jsou zde rostoucí odvětví (zpracovatelský
průmysl, výroba a rozvod elektřiny, tepla vody, stavebnictví a veřejné služby), které se
v posledních letech poměrně dynamicky rozrůstaly. Tento růst je pravděpodobně spjat
s příchodem nadnárodních investorů do JMK z oblasti průmyslu a tzv. strategických služeb.
Za zmínku jistě stojí i těžba ropy vysoké kvality v okolí Břeclavi, která je jediná svého druhu
v ČR. Naopak je zde patrný poměrně velký útlum v zemědělství, kdy lze říci, že JMK již
rozhodně není zemědělským krajem, ale naopak krajem s významným zastoupením průmyslu
a stavebnictví.
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V rámci České republiky patří Jihomoravský kraj k oblastem s dlouhodobě nadprůměrnou
mírou nezaměstnanosti (v červenci roku 2005 dosáhla hodnoty 9,9 % oproti – celostátní
hodnotě 8,8 %). Přestože je úroveň nezaměstnanosti stále poměrně vysoká, lze pozorovat jisté
zlepšení, které pramení z výrazného oživení hospodářské struktury na území kraje. Kladným
rysem je také snižování počtu nezaměstnaných absolventů škol a mladistvých.
Na území kraje se nacházejí lokality zapsané do seznamu světového dědictví UNESCO:
K památkám světového přírodního dědictví se od roku 1996 řadí Lednicko-valtický areál,
kulturní dědictví zastupuje brněnská vila Tugendhat (zapsána v roce 2001). Do celosvětové
sítě biosférických rezervací UNESCO byly zařazeny chráněné krajinné oblasti Pálava a Bílé
Karpaty. Vedle těchto lokalit patří k nejvýznamnějším turistickým destinacím také CHKO
Moravský kras, Slavkovské bojiště a z přírodních atraktivit Národní park Podyjí. Jedinečné
postavení má v tomto ohledu krajská metropole Brno, která láká návštěvníky nejen svými
památkami; tradičně vysokou návštěvnost mají mezinárodní veletrhy či automobilové a
motocyklové závody zde konané. K největším mimo brněnským turistickým atrakcím patří
bezesporu vinařské stezky a výpravy za folklórem a tradiční lidovou kulturou. Dalším
lákadlem je cykloturistika s řadou vhodných tras v místním i mezinárodním měřítku
(Moravsko-slezská dálková cyklotrasa, Greenways, Jantarová stezka, cyklotrasa Brno –
Vídeň).
Jihomoravský kraj disponuje celkem 33 fakultami vysokých škol. To zaručuje významné
postavení v systému vysokého školství České republiky. Na civilních vysokých školách
v Brně a Lednici (Mendelova lesnická a zemědělská univerzita – fakulta zahradnická) studuje
více jak pětina (21,9 %) všech vysokoškolských studentů celé České republiky. V rámci
těchto vysokých škol i mimo ně existuje mnoho výzkumných a vědeckých pracovišť, díky
nimž získává Brno pověst jednoho z nejvýznamnějších center vzdělání, vědy a výzkumu
v ČR. Nelze opomenout ani význam vysokého vojenského školství; školy situované ve
Vyškově a v Brně disponují rozlehlými výcvikovými prostory a moderní infrastrukturou.
Z hlediska dopravních sítí má Jihomoravský kraj významnou tranzitní funkci. Krajské město
Brno je významným dopravním uzlem, ve kterém se sbíhá silniční, dálniční a železniční síť
spolu s integrovaným dopravním systémem Jihomoravského kraje. Kostru dopravní
infrastruktury tvoří dálnice D1, D2, D47 a rychlostní komunikace R43 a R52. Krajem dále
prochází dva hlavní železniční koridory s celoevropským významem. Leteckou dopravu
zajišťuje civilní letiště v Brně – Tuřanech, které je schopno celoročně přijímat téměř všechny
typy letadel. Všechny vyjmenované druhy dopravy, které se kumulují nejen v okolí Brna, ale
také Břeclavi, vytvářejí z těchto míst významná logistická centra.
Charakteristika krajiny
Charakter krajiny určuje poloha území ve dvou prvořadých evropských geologických
soustavách, České vysočině a Karpatech. Hranice mezi těmito soustavami probíhá
Vyškovskou bránou, Brnem a severozápadním okrajem Dyjsko-svrateckého úvalu.
Na jihovýchod od této hranice, tedy v karpatské části kraje, převládají pahorkatiny v
nadmořské výšce 150 až 250 m n. m. Typické jsou pro ně teplé klima a úrodné půdy (viz
Dyjsko-svratecký a Dolnomoravský úval), které jsou základem pro pěstování vinné révy, jež
je typickým prvkem kulturní krajiny v této části kraje. Pahorkatiny jsou rozčleněny říčními
nivami se zbytky původních lužních lesů. Členitost krajiny v karpatské části kraje zvyšují
vrchoviny Pavlovských vrchů (Děvín 550 m n. m.), Výhonu (355 m n. m.), Ždánického lesa
(U Slepice 437 m n. m.), Litenčické vrchoviny (Hradisko 518 m n. m.) a Chřibů (Bradlo 543
m n. m.).
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Severozápadní část kraje, tvořená horninami českého masívu, má vyšší průměrnou
nadmořskou výšku a chladnější klima. Hlavními geomorfologickými celky jsou část
Českomoravské vrchoviny (Sýkoř 701 m n.m., Kopaniny 688 m n. m.) a Drahanská vrchovina
(Skalky 735 m n. m.). Celky jsou odděleny příkopovou propadlinou Boskovické brázdy, jejíž
povrch pokrývají na rozdíl od okolních vrchovin úrodnější půdy. Součástí Drahanské
vrchoviny je Moravský kras, který je jedním z nejvýznamnějších krasových území ve střední
Evropě. Pro krajinu Českomoravské vrchoviny jsou charakteristické plošiny, na nichž se
střídá zemědělská půda s lesy. Plošiny jsou rozčleněny hlubokými, převážně zalesněnými
údolními svahy řek Svratky, Oslavy, Jihlavy, Rokytné, Jevišovky, Dyje a jejich přítoků. Část
údolí Dyje je pro svou mimořádnou krajinnou a přírodovědnou hodnotu chráněna jako
Národní park Podyjí.
Celé území kraje leží v povodí řeky Moravy. Většina území kraje je odvodňována jejím
nejvýznamnějším pravostranným přítokem, Dyjí. Do ní odvádí vodu Jevišovka, Jihlava (se
svými přítoky Rokytnou a Oslavou), Svratka (Svitava, Litava), Trkmanka a Stupava/Kyjovka.
Na soutoku Dyje a Moravy se nachází nejnižší bod kraje v nadmořské výšce 150 m n. m.
Krajinu částí říčních údolí změnilo vybudování přehradních nádrží – soustava tří přehradních
jezer Nové Mlýny, Vranovská přehrada (obě na Dyji) a Brněnská přehrada na Svratce.
Historický vývoj kraje
Území kraje bylo osídleno již ve starším paleolitu, přibližně před 700 000 lety. Z mladšího
paleolitu pochází známá soška Věstonická Venuše. V době halštatské (750 – 400 př. Kr.) se
na Moravě začal rozvíjet dálkový obchod, využívající frekventovanou spojnici Pobaltí a
Podunají, tzv.jantarovou stezku. Na počátku letopočtu obývaly území dnešního
Jihomoravského kraje Keltové a Germáni, doloženy jsou i římské tábory. V šestém století se
zde začali usidlovat Slované.
Nejvýznamnějším státním celkem raného středověku na tomto území byla pravděpodobně
Velkomoravská říše, jejíž vrcholné období se datuje do 2. poloviny 9. století a počátku 10.
století. Za doby Velkomoravské říše se osídlení šířilo patrně ve dvou směrech – jednak proti
proudu řeky Moravy, jednak směrem k Brnu a dále k Blansku a Boskovicím. V roce 1018
nebo 1019 byla Morava připojena k českému státu. Ve středověku byla nejvýznamnějšími
městy na Moravě Brno, Olomouc a Znojmo.
Přičlenění českých zemí k habsburské monarchii bylo impulsem k posílení dopravního
spojení mezi Vídní a Brnem. Železnice začala fungovat v roce 1839, a řadí se tak k nejstarším
v ČR. Železniční spojení bylo jedním z předpokladů dynamického hospodářského rozvoje
této oblasti, který trval až do první světové války. Nejvýznamnějšími průmyslovými
odvětvími v Brně bylo strojírenství a textilní průmysl, ve venkovských obcích převažovalo
zemědělství. Rozvoj pokračoval i v meziválečném období, protože navzdory rozpadu
monarchie stále přetrvával kontakt jižní Moravy (a zejména Brna) s Rakouskem, především s
Vídní.
Demografickou situaci kraje negativně ovlivnil odsun obyvatel německé a chorvatské
národnosti po druhé světové válce. Vzniklé populační ztráty, nejvíce patrné v okresech
Znojmo a Břeclav, se nepodařilo překonat ani díky vysoké porodnosti poválečného "babyboomu", ani masivními dosídlovacími programy. Období socialismu znamenalo pro jižní
Moravu ztrátu kontaktů s Rakouskem. V pohraničních oblastech byl téměř zastaven rozvoj
průmyslu a obchodu, což mělo negativní vliv na hospodářství (nejen) pohraničních okresů. V
padesátých a šedesátých letech byl v souvislosti s kolektivizací zemědělství silně zpomalen
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rozvoj zemědělství. Přes všechny problémy však zemědělství v Jihomoravském kraji stále
v kontextu Československa představovalo vysoce produktivní oblast hospodářství.
Významným předělem nejen v historii kraje byl rok 1989. V tomto roce byla nejen odstraněna
železná opona podél hranice s Rakouskem, ale začaly být budovány současné demokratické a
ekonomické instituce a byla zahájena společenská transformace, která zasáhla všechny oblasti
života. Jedním z jejích projevů byl i vznik samosprávného Jihomoravského kraje 1.1.2000 a
začátek fungování krajských samosprávných institucí od 1.1.2001 po historicky prvních
volbách do krajského zastupitelstva. Dalším a zatím posledním milníkem rozvoje kraje se stal
1.květen 2004, kdy Česká republika spolu s dalšími devíti státy vstoupila do Evropské unie.
Celá republika převzala od EU nový typ regionalizace státního území a rozdělila ho podle
systému NUTS. Jihomoravský kraj spolu s krajem Vysočina vytvořil kompaktní statistickou
jednotku NUTS II, která je stěžejní pro přijímání dotací z evropských strukturálních fondů.
Hospodářství kraje prošlo výraznými změnami. Nejvíce se to dotklo dříve tradičního
textilního odvětví, které v současnosti prodělává velký útlum nejen v Jihomoravském kraji.
Druhé tradiční odvětví kraje – strojírenství prošlo v 90. letech také recesí, ale po transformaci
opět zaujalo dominantní postavení na poli průmyslu i zaměstnanosti, a to zejména ve výrobě
automobilových komponent, energetice, strojním inženýrství a elektroinženýrství. Mezi další
odvětví v kraji, která v současnosti zažívají velký rozvoj patří elektronika, informační a
telekomunikační technologie – především díky dlouhé tradici výzkumu a vývoje v této oblasti
v regionu. Významným rysem průmyslové výroby jsou přímé zahraniční investice, ať už na
zelené louce, nebo v areálech stávajících podniků. Na okrajích četných měst a obcí vznikají
průmyslové zóny, určené pro tuzemské i zahraniční investory. Cílem Jihomoravského kraje je
stát se po Praze druhým nejdynamičtějším regionem republiky.
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2.

SÍDLA

2.1 OSÍDLENÍ
Širší evropské souvislosti
Pozice JMK v evropských vztazích vyplývá z jeho výhodné geografické polohy. Kraj leží na
křižovatce urbanizačních os kontinentálního významu. Výhodnost polohy je do značné míry
předurčena přírodními podmínkami, především polohou na severním okraji Vídeňské pánve,
představující průchod mezi Alpami a Karpaty.
První kontinentální urbanizační osa spojuje Skandinávii (Kodaň) přes severní Německo
(Hamburk, Berlín) a Prahu s Panonskou nížinou (Vídeň, Bratislava, Budapešť) a dále s
jihovýchodní Evropou, Balkánským poloostrovem a Malou Asií. Nejvýznamnějšími
komunikacemi, spojujícími centra na této ose na území kraje, jsou dálnice D1 a D2 (E65) a
železniční trať Česká Třebová – Brno – Břeclav (I.železniční koridor).
Druhá kontinentální urbanizační osa spojuje severovýchodní Evropu, Pobaltí a Polsko
(Varšava, Hornoslezská aglomerace) s Vídní, Pádskou nížinu se Středomořím (Apeninský
poloostrov, Pyrenejský poloostrov). Nejvýznamnějšími komunikacemi ve směru této osy jsou
rychlostní silnice R46 a R52 a úsek dálnice D1 (E461, E462) a železnice Břeclav – Přerov
(III.železniční koridor). Hlavními uzly na křižovatkách těchto komunikací jsou Brno a
Břeclav.

Obr. 2.1.1: Multimodální koridory na Moravě
Pramen: www.modernibrno.cz

Širší souvislosti v rámci ČR
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Z širších evropských souvislostí vyplývá význam dopravních vazeb, pro formování struktury
osídlení, zejména urbanizačních os. V rámci ČR to jsou:





Praha – Plzeň – (Regensburg – Mnichov); dálnice D5 (Praha – Plzeň – hranice
s Německem) je nejdůležitější trasou pro spojení se západní Evropou,
severovýchodní Čechy – Praha – severozápadní Čechy,
jižní Morava – Ostrava; severo-jižní komunikace procházející Moravou přes Brno,
Pomoraví, Olomouc, Zlínsko a Ostravsko získá celoevropský význam napojením
evropského jihozápadu a Balkánu na střední a severní Evropu,
důležité je současné působení dálnice D1 (zejména úsek Praha – Brno s vazbou na
Olomouc a Ostravu).

Uvedené vazby významně ovlivňují koncentraci a dynamiku růstu ekonomických a
společenských aktivit v prostorech urbanizačních os, které lze tedy vymezit jako rozvojové
osy. V návrhu Národního rozvojového plánu (2005) byly jako rozvojové osy I. řádu na
Moravě stanoveny spojnice Brno – Olomouc – Ostrava, Brno – Zlín a Hodonín – Zlín –
Olomouc. Toto rozvržení rozvojových os je ovšem zatíženo značným subjektivismem a
malým realismem. Nižší řád pro osu Pardubice – Olomouc, Pardubice – Brno, Brno –
Břeclav, dále zanedbání osy Ostrava – Žilina, případně diskutabilní superlativní klasifikace
osy Brno – Uherské Hradiště – Zlín patří mezi velmi sporné body.
Vývoj osídlení kraje
Materiální doklady o přítomnosti předchůdců člověka na území jižní Moravy sahají až do
staršího paleolitu (Stránská skála). Věstonická Venuše je světoznámým dokladem vyspělé
umělecké kultury mladopaleolitického člověka na jižní Moravě. Trvalé osídlení umožnilo
teprve neolitické zemědělství, které na jižní Moravu přinesl lid s lineární keramikou (v 6. tis.
př. Kr.). Technologický pokrok v zemědělství a nárůst počtu obyvatel přinesla únětická
kultura a později lužická kultura v době bronzové. Oppidum Černov na okraji Drahanské
vrchoviny a další pozůstatky dokládají přítomnost Keltů v době laténské. Značný význam pro
rozvoj jižní Moravy měla od poloviny 2. století blízkost hranice Římské říše na Dunaji.
Vyvrcholením ranně středověkých migrací a mocenského soupeření byl vznik
Velkomoravské říše, která v době svého rozmachu ve druhé polovině 9. stol. a počátkem 10.
století vedla k rozkvětu hospodářství a kultury a také růstu populace. Mikulčice patřily k
hlavním centrům Velké Moravy.
I když počet obyvatel v době velkomoravské již dosahoval několika set tisíc, souvisle
osídlené území se do této doby i později omezovalo na pahorkatinu Dyjsko-svrateckého a
Dolnomoravského úvalu a příliš se nevzdalovalo od řek. Kdysi souvislá ekumena Velké
Moravy byla později, po pádu jejích mocenských center (dále pak kvůli postupu Babenberků
k Dyji a upevnění Uherského státu na řece Moravě) rozdělena poměrně stabilními politickými
hranicemi. Z této tzv. staré sídelní oblasti vyšel od konce 11. stol. kolonizační proud, který
vedl k osídlení výše položených míst. Podstatná byla kolonizace z rakouských a německých
území od počátku 13. stol. Do konce 13. století byla osídlena většina území dnešního
Jihomoravského kraje a byla dotvořena dnešní sídelní struktura území.. Ve druhé fázi této
vrcholně středověké kolonizace (od 1. čtvrtiny 13. stol.) byla také plánovitě zakládána města.
Účast kolonistů ze zahraničí, především z německy mluvících zemí, vedla ke vzniku pestré
etnické struktury obyvatelstva. Ta byla v 16. stol. posílena příchodem Chorvatů, novokřtěnců
(Habánů), Židů (příchod Židů od počátku středověku) i Rómů.
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K výrazné populační depresi dochází v první polovině 17. stol. v souvislosti s třicetiletou
válkou. Po jejím skončení však cca od roku 1650 následuje období demografického růstu,
které s výjimkou let s velkými epidemiemi nemocí a válečných let přetrvalo až do 20. století.
Populační růst se zrychlil v moderní době v souvislosti se společenskými a hospodářskými
změnami, které přinesly procesy industrializace a urbanizace od konce 18. století a zejména
po roce 1848. I když hlavní oblastí soustředění průmyslové výroby v českých zemích bylo
severní pohraničí, patřilo Brno od počátku k největším průmyslovým centrům. Železniční
spojení Vídně s Břeclaví a Brnem, zahájené roku 1839, je nejstarší moderní železnicí v ČR.
Průmyslová výroba se v 19. stol. rozvíjela také v Blansku a dalších městech kraje. Hlavní
specializací byl textilní průmysl a strojírenství. K posílení významu průmyslu došlo i přes
negativní dopady světové hospodářské krize v době první československé republiky, za
německé okupace i v době pozdější socialistické industrializace.
Příznivý populační vývoj byl narušen důsledky první světové války a zejména pak odsunem
obyvatel německé a chorvatské národnosti po druhé světové válce. Jím způsobené populační
ztráty v nejvíce postižených okresech Znojmo a Břeclav se nepodařilo překonat ani díky
vysoké porodnosti poválečného "baby-boomu", ani masivními dosídlovacími programy.
Významným předělem v historii kraje byl rok 1989. V tomto roce byla nejen odstraněna
železná opona podél hranice s Rakouskem, ale začaly být budovány současné demokratické a
ekonomické instituce a byla zahájena společenská transformace, která zasáhla všechny oblasti
života. Jedním z jejích projevů byl i vznik samosprávného Jihomoravského kraje 1. 1. 2000 a
začátek fungování krajských samosprávných institucí od 1. 1. 2001 po historicky prvních
volbách do krajského zastupitelstva.
Vzhledem k tomu, že demografický vývoj probíhá obdobně v různých regionech, je zdrojem
změn v rozmístění obyvatelstva především migrace. Migrační chování přitom také prošlo a
prochází významnými změnami. Především celková intenzita stěhování je nízká a po roce
1990 se nadále snížila. Hlavní příčinou byl útlum bytové výstavby a nefungující trh s byty.
Dle ČSÚ je v současnosti bytová výstavba zhruba třetinová oproti hodnotám dosahovaným
v 70. a 80. letech a lhůta výstavby je až 5 let. V mezinárodním srovnání zaostáváme za
většinou vyspělých západoevropských zemí. Bytová výstavba sice roste, ale ani ne
polovičním tempem stavební výroby (roste především výstavba dálnic).
Teprve od roku 2001 došlo v Jihomoravském kraji k výraznému zvýšení intenzity migrace, a
to až na úroveň konce 80. let. Současně se však změnilo saldo migrace. Jestliže do roku 2000
se do kraje přistěhovalo více obyvatel než se z něho vystěhovalo a kladné saldo migrace tak
snižovalo úbytek obyvatelstva přirozenou měnou, v letech 2001 a 2002 bylo saldo záporné
(tato změna je však z části způsobena také změnou metodiky evidence stěhování od roku
2001).
Nejvýznamnější změnou z hlediska rozmístění obyvatelstva i vztahů mezi sídly byla změna
migračních proudů mezi městem a venkovem. Od počátku evidence migrace v roce 1949
venkovské obce ztrácely obyvatelstvo migrací ve prospěch měst, od 60. let zvláště měst
okresních. Tento charakter migračních vztahů mezi městy a venkovem zůstal zachován ještě
počátkem 90. let, kdy v Jihomoravském kraji obce s méně než 1000 obyvateli ztrácely
obyvatelstvo migrací a větší obce získávaly, přičemž největší kladné migrační saldo měla
města s více než 20 000 obyvateli, včetně Brna. V polovině 90. let se převládající směr
migračních proudů zcela otočil: v letech 2000 - 2002 to jsou města s 10 000 a více obyvateli,
která mají záporné saldo migrace, a menší obce díky migraci populačně rostou, nejvíce obce s
200 až 2000 obyvateli.
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Výrazným fenoménem od poloviny 90. let je suburbanizace, kvantitativně významná zatím
především v zázemí Brna. Právě díky stěhování obyvatel Brna za bydlením v jeho okolí je
okres Brno - venkov nejvíce migračně atraktivním okresem kraje i jedním z nejvíce
atraktivních v rámci celé ČR. V letech 1999 až 2001 se z Brna do okresu Brno-venkov
vystěhovalo ročně průměrně 1253 obyvatel. Výrazný migrační úbytek v krajském městě tak
prohlubuje ztrátu vyplývající ze záporného přirozeného přírůstku, což má za následek
poměrně rychlý úbytek počtu obyvatel města. Záporné migrační saldo mají od roku 2001 také
okresy Břeclav a Hodonín, nejvíce kladné – mimo Brno-venkov – okres Vyškov.
Charakteristika osídlení
Struktura osídlení se v jednotlivých oblastech kraje značně liší. Různé typy sídel odrážejí
historii osidlování kraje, která závisela i na přírodních podmínkách. V jihomoravských
úvalech (zejména v Dolnomoravském úvalu) se nacházejí velká venkovská sídla (často i s
několika tisíci obyvateli), navzájem poměrně vzdálená. Tento rys spojuje část
Jihomoravského kraje se sousedním jihozápadním Slovenskem. Naopak členitý reliéf
Českomoravské vrchoviny podmínil vznik řady malých sídel, vzdálených zpravidla jen 1 až 3
km. Drahanská vrchovina byla v důsledku vyšší nadmořské výšky a složitého historického
vývoje ve středověku osídlena ve dvou rozdílných vlnách a převládají tam středně velká
venkovská sídla.
Z hlediska hustoty zalidnění je Jihomoravský kraj (159 obyv./km2) na třetím místě v ČR – po
Praze (2 350 obyv./km2) a Moravskoslezském kraji (228 obyv./km2). Je to dáno především
populační velikostí Brna. Tento průměrný ukazatel ale skrývá značné regionální rozdíly. V
rámci kraje je to především rozdíl mezi Brnem a jeho bezprostředním okolím (brněnská
aglomerace v užším vymezení) s vysokou hustotou zalidnění a většinou ostatních okresů.
Vysoká hustota zalidnění je díky přítomnosti několika městských center i velkých
venkovských sídel také v okrese Hodonín, ve všech ostatních okresech kraje je pod průměrem
ČR. Nejnižší je v okrese Znojmo, kde dosahuje jen o málo více než poloviny hodnoty
republikového průměru. Jedním z důvodů velmi nízké hustoty zalidnění okresu Znojmo je
přítomnost velkého počtu malých obcí a absence velkých městských center.
Hustota zalidnění se v okresech Jihomoravského kraje od roku 2000 prakticky nemění (tab.
2.1.1), pouze ve městě Brně soustavně klesá. Snižování hustoty zalidnění v Brně je způsobeno
relativně prudkým poklesem počtu jeho obyvatel (o 15 840 osob, tj. 4,1 % během pěti let).
Přesto má Brno stále nepoměrně vyšší hustotu zalidnění než ostatní okresy, což je dáno jeho
charakterem městského okresu. Pokles hustoty obyvatelstva v okrese Brno-venkov v roce
2005 byl způsoben změnou jeho hranic – přičleněním 25 obcí z kraje Vysočina.
Tab. 2.1.1: Hustota zalidnění v okresech Jihomoravského kraje v období let 2000 - 2005
Průměrná
Počet
velikost
Okres
2000
2001
2002
2003
2004
2005
obcí
obce*
(2005)
(počet ob. 2005)

Blansko
Brno
Brno-venkov
Břeclav
Hodonín
Vyškov

114
1 659
144
107
148
98

114
1630
144
106
147
97

114
1 609
146
105
146
97

114
1 605
147
105
146
98

114
1 605
147
105
146
98

114
1 598
140
105
145
98

828
367 729
1 066
1 785
1 948
1 075

130
1
162
69
81
81
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Znojmo
Jihomoravský kraj

70
161

70
159

70
159

70
159

70
159

70
157

772
1 245

148
347

Pramen: Okresy České republiky v roce 2000-2003, ČSÚ 2001-2004; Malý lexikon obcí 2004, ČSÚ 2004;
Změna hranic Jihomoravského kraje k 1.1. 2005, ČSÚ 2005
* - do průměrné velikosti obce v Jihomoravském kraji není započteno město Brno

Srovnání velikostních skupin obcí kraje a ČR je znázorněno na obr. 2.1.2. Ze srovnání je
zřejmé, že pro osídlení kraje jsou typická především větší venkovská sídla a malá města. Podíl
obyvatel žijících v obcích s 500 až 5 000 obyvateli v Jihomoravském kraji (36,7 % obyvatel)
byl v roce 2004 o čtvrtinu vyšší než republikový průměr (28,9 % obyvatel). Nejmenší obce do
500 obyvatel se v kraji vyskytují poměrně málo, především na Českomoravské vrchovině.
Žije v nich 7,2 % obyvatel kraje, tedy poněkud méně než v ČR (8,4 %).
Jiný významný rozdíl mezi krajem a ČR spočívá v nízkém – vzhledem k ČR dvoutřetinovém
– zastoupení menších až středně velkých měst s 5 000 až 20 000 obyvateli. Relativně nízký
podíl těchto měst je příčinou poněkud nižšího stupně urbanizace v Jihomoravském kraji než v
ČR. Podíl obyvatel ve městech s 20 000 a více obyvateli je v kraji obdobný jako v ČR (44,5,
resp. 44,4 % obyvatel), především díky populační velikosti Brna.
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Obr. 2.1.2: Srovnání velikostní struktury obcí Jihomoravského kraje a ČR v roce 2004
Pramen: Statistická ročenka Jihomoravského kraje 2005, ČSÚ

Sídelní strukturu kraje tak celkově charakterizuje:




silné zastoupení velkých venkovských obcí,
malé zastoupení menších a středně velkých měst,
vysoká dominance největšího města.

Od velikostní struktury obcí v kraji se nejvíce odlišuje struktura v okresech Brno-město a
Brno-venkov, které jsou součástí jednoho funkčně propojeného celku. Rozdíly mezi ostatními
okresy jsou významně ovlivněny přírodními podmínkami (členitostí terénu, úrodností půd
atd.), které byly určujícím faktorem pro osidlování kraje v historii, z něhož vychází současné
územní rozložení a velikost sídel.
Největší podíl malých obcí (do 500 obyvatel) je tedy v okresech ležících na okraji
Českomoravské vrchoviny – v okrese Znojmo žije v těchto obcích 22,0 % obyvatel, v okrese
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Blansko 17,6 % obyvatel (obr. 2.1.3). Velké venkovské obce jsou typické pro osídlení
Dolnomoravského úvalu – v obcích s 500 až 5000 obyvateli žije v okresech Břeclav a
Hodonín nadpoloviční většina obyvatel (64,2 %, resp. 56,1 %). Nejvyšší podíl obyvatel
v obcích s více než 20 000 obyvateli zaujímají – s výjimkou okresu Brno-město – okresy
Znojmo (30,9 %) a Vyškov (25,6 %), v nichž se projevuje silná dominance okresního města.
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Obr. 2.1.3: Srovnání velikostní struktury obcí okresů Jihomoravského kraje (bez okresu Brnoměsto) v roce 2004
Pramen: Statistická ročenka Jihomoravského kraje 2005, ČSÚ

Vývoj sídelní struktury Jihomoravského kraje v 90. letech a na počátku 21. století – obr. 2.1.4
– je charakterizován poklesem podílu obyvatel v nejmenších obcích (do 500 obyvatel), a také
ve městech nad 10 000 obyvatel včetně města Brna. Nárůst populace zaznamenaly obce s 500
až 10 000 obyvateli; zvýšení atraktivity těchto obcí lze vysvětlit procesem suburbanizace v
zázemí Brna, ale jen z části. Zvýšil se totiž počet obyvatel řady venkovských obcí i mimo
suburbánní zónu, včetně některých obcí ve spíše okrajové poloze.
Vývoj však probíhal ve dvou odlišných fázích. V první polovině 90. let klesal počet obyvatel
v malých venkovských obcích, přírůstek zaznamenaly některé velké venkovské obce a malá a
střední města. Nejvíce se zvýšil počet obyvatel ve středně velkých městech, především v těch,
která měla statut okresního města. Počet obyvatel Brna stagnoval. Populační vývoj ve druhé
polovině 90. let je prakticky opačný – velikostní skupiny obcí s více než 5 000 obyvateli
obyvatelstvo ztrácejí, zatímco venkovské obce a nejmenší města populačně rostou. V případě
měst v Jihomoravském kraji přitom platí, že čím větší město, tím rychlejší úbytek počtu
obyvatel. V absolutním i relativním vyjádření tak největší pokles zaznamenalo město Brno.
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Obr. 2.1.4: Změna podílu obyvatel ve velikostních skupinách obcí Jihomoravského kraje
v období 1991 – 2004 (stav v roce 1991 = 100 %)
Pramen: Kraje České republiky v roce …, ČSÚ

Většina obyvatel kraje dnes žije ve městech. V roce 2004 žilo ve 47 městech 63,4 % obyvatel
kraje. Stupeň urbanizace v Jihomoravském kraji (definovaný zde jako podíl obyvatel žijících
ve všech obcích se statutem města) je o 7,1 procentního bodu nižší než v ČR. Je to dáno právě
významem jihomoravských obcí s 500 až 5 000 obyvateli, jejichž podíl ve velikostní struktuře
obcí je ve srovnání s ČR výrazně nadprůměrný (viz výše).
Stupeň urbanizace v období od počátku moderní statistické evidence do roku 1991 soustavně
rostl, v 90. letech se však podíl městského obyvatelstva poprvé snížil – ze 65,4 % v roce
1991 na 63,4 % v roce 2004 (tabulka 2.1.2). Hlavním příčinou poklesu stupně urbanizace byl
pokles počtu obyvatel ve středních a velkých městech, zejména v Brně. Tyto změny jsou
součástí vývoje, kterým prochází celá ČR. Výjimkou je okres Břeclav, kde se stupeň
urbanizace i v 90. letech zvýšil. Důvodem však bylo přidělení statutu města dalším dvěma
obcím v roce 2001.
Tab. 2.1.2: Vývoj stupně urbanizace (počet a podíl obyvatel žijících v obcích, které měly
v daném roce statut města)
Počet
1991
1996
2001
2004
Okres
měst
rel.
abs.
rel.
abs.
rel.
abs.
rel.
(2004) abs.
Blansko
8
59 664
55,4 56 670
52,5 55 593
51,6 55 357
51,4
Brno město
1
388 223
100,0 388 899
100,0 376 746
100,0 369 559
100,0
Brno venkov
11
59 092
37,8 58 359
37,2 58 097
36,6 58 982
36,1
Břeclav
10
59 718
48,4 61 072
49,0 60 242
48,5 62 991
51,2
Hodonín
8
80 086
49,7 77 899
48,1 76 212
47,6 74 693
47,2
Vyškov
5
44 096
51,0 43 662
50,4 42 604
49,3 42 487
48,9
Znojmo
4
52 353
46,1 49 924
43,7 48 151
42,2 47 556
41,7
Jihomoravský
65,4 736 485
64,5 717 645
63,6 711 625
63,4
47
743 232
kraj
Pramen: Okresy ČR v roce …, Malý lexikon obcí ČR …, ČSÚ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.1 Osídlení

7

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje – Aktualizace profilu kraje
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stupeň urbanizace v rámci okresů je ovlivněn jejich vymezením. Je tedy logické hodnotit
okresy Brno-město a Brno-venkov jako jeden celek, protože okres Brno-venkov tvoří
bezprostřední zázemí krajského města a podle některých přístupů jsou některé části tohoto
okresu již funkční součástí města Brna (aglomerace v užším vymezení). Stupeň urbanizace je
v tomto celku v rámci kraje nejvyšší (90,1 % v roce 2004). V ostatních okresech je stupeň
urbanizace velmi podobný: ve městech zde žije 47,2 % (Hodonín) až 51,4 % (Blansko)
obyvatel. Výjimkou je okres Znojmo se stupněm urbanizace pouze 41,7 %. V evropském
srovnání je stupeň urbanizace v Jihomoravském kraji poměrně nízký, což svědčí o tradici a
významu venkovského osídlení.
Procesem, měnícím rozmístění obyvatelstva, vzhled krajiny i životní styl obyvatel, je
suburbanizace. V Jihomoravském kraji se viditelně projevuje v okolí Brna od poloviny 90. let.
Definičním znakem suburbanizace je rychlejší růst počtu obyvatel v zázemí města než ve
městě samém (v kompaktně zastavěné části města). Obyvatelé stěhující se do "venkovských"
obcí v zázemí města jsou přitom s centrem spojeni těsnými vztahy, nejčastěji denní dojížďkou
za prací, a často jde o osoby, které se z vlastního města přistěhovaly.
Tento proces probíhal v zázemí Brna již ve 30. letech (především v obcích na železnici
severně a západně od Brna), po roce 1948 však byl zastaven změnou vlastnických a
ekonomických vztahů a centrálním plánováním bytové výstavby, preferujícím větší obytné
soubory na okraji kompaktně zastavěného území (panelová sídliště). Po útlumu hromadné
bytové výstavby počátkem 90. let a návratu k tržnímu ohodnocení stavebních parcel se růst
krajského města projevuje nejvíce právě prostřednictvím suburbanizace.
Specifikem, ovlivňujícím však spíše statistické hodnocení tohoto procesu než proces
samotný, je to, že vzhledem k vymezení hranic města leží část "suburbánní zóny" na
vlastním území města (zvláště severně a západně od centra - např. Soběšice, Útěchov,
Jehnice, Ivanovice, Žebětín). Díky tomu je migrační výměna obyvatel mezi vlastním
městem a jeho zázemím poněkud menší, než odpovídá dynamice reálně probíhajících
procesů. Vnější ohraničení suburbánní zóny je obtížné stanovit, jde spíše o pozvolný
úbytek intenzity procesů migrace a dojížďky. Jde o proces značně selektivní, v závislosti
na dostupnosti a ceně stavebních pozemků, jejich dopravní poloze i nákladům na
vybudování inženýrských sítí. Díky tomu jsou i v "suburbánní zóně" obce s negativním
populačním vývojem.
Dílčím způsobem probíhá suburbanizace i v okolí středně velkých měst kraje, zde jde však
spíše o výstavbu jednotlivých domů než obytných souborů a kvantitativně jde o procesy
nesrovnatelné s rozsahem suburbanizace v okolí krajského města.
Klíčovou roli v osídlení Jihomoravského kraje má krajské město. Je centrem brněnské
aglomerace, území provázaného zvláště intenzivními vazbami a kontakty, ale jeho působnost
ovlivňuje celé území kraje a přesahuje jeho hranice. Druhou řádovostní úroveň středisek,
stanovenou na základě komplexní funkční velikosti (tj. význam města posuzovaný podle jeho
obytné, pracovní a obslužné funkce) tvoří pět okresních měst – Znojmo, Hodonín, Břeclav,
Vyškov a Blansko (mikroregionální střediska vyššího stupně). Třetí úroveň představuje osm
silných mikroregionálních středisek nižšího stupně – v pořadí podle komplexní funkční
velikosti to jsou Kyjov, Boskovice, Veselí nad Moravou, Tišnov, Mikulov, Ivančice, Kuřim a
Hustopeče.
Nejdynamičtějším vývojem v kraji v současnosti prochází suburbánní zóna města Brna,
tvořená venkovskými i městskými sídly kolem krajského města, jež jsou atraktivní pro
bydlení i pro investice do výroby i služeb.
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2.2 DOPRAVNÍ DOSTUPNOST SÍDEL
Dopravní poloha kraje v rámci Evropy je velmi výhodná, stejně jako poloha Brna v rámci
České republiky. Na území Jihomoravského kraje se křižují kontinentální urbanizační osy ve
směru západ-východ (ZSZ – VJV) a sever-jih (SSV – JJZ; viz kapitola 2.1). Konfigurace
území kraje (s výraznými územními výběžky na Vranovsku, na Horňácku, více méně i na
Letovicku kontrastuje krajská hranice s Vysočinou v nevelké vzdálenosti od Brna na
severozápad, ve směru dálnice D1) však nedává mimořádné předpoklady pro optimální míry
dostupnosti jednotlivých částí kraje.
Dopravní dostupnost jednotlivých správních obvodů a obcí kraje závisí na jejich poloze vůči
komunikačním koridorům, ale také na dostupnosti veřejnou dopravou, jejich poloze vůči Brnu
atd. Častým limitujícím faktorem dopravní dostupnosti obcí je nevyhovující technický stav
komunikací. V dokumentu Územní prognóza Jihomoravského kraje (2003) byly komunikační
koridory (osy) rozděleny do dvou stupňů významnosti – na hlavní (rozvojové) a vedlejší
(urbanizované) osy, které jsou shrnuty v tab. 2.2.1. Rozvojové osy spojují centrum kraje s
centry sousedních krajů, resp. zemí. Urbanizované osy spojují významná střediska uvnitř
kraje nebo střediska v kraji se středisky v sousedních regionech.
Tab. 2.2.1: Komunikační koridory Jihomoravského kraje

Hlavní (rozvojové) osy
Svitavská
Olomoucká
Bratislavská
Vídeňská
Pražská

Vedlejší (urbanizované) osy
Blanenská
Bučovická
Kyjovská
Znojemská
Třebíčská
Ivančická

Moravskobudějovická
Chvalovická
Vranovická
Tišnovská
Hodonínská
Valtická

Pramen: Územní prognóza Jihomoravského kraje

Z pracovní verze Generelu dopravy Jihomoravského kraje (2005) je možné identifikovat
následující osy, jejichž výstavbou či modernizací by mělo dojít ke zlepšení dopravní
dostupnosti sídel v rámci JMK i dostupnosti kraje zvnějšku:
 Troubsko – Kuřim – Sebranice – hranice kraje
 Pohořelice – Mikulov – státní hranice
 Uherské Hradiště – Mor. Písek – Hodonín a Hodonín – Břeclav
 jihozápadní tangenta (Troubsko – Modřice – Chrlice, včetně rekonstrukce R52
Modřice – Rajhrad do rychlostních parametrů)
 trasa dálnice D1
 jihovýchodní tangenta Chrlice – Tvarožná
 železniční trať Brno – Přerov
 železniční trať Brno – Jihlava
Jak je vidět z tab. 2.2.2, v nejbližších vzdálenostních zónách kolem Brna (do 30 km včetně) se
nachází velmi početná skupina spíše menších středisek, tradičně funkčně provázaných
s Brnem v rámci téže aglomerace. Jejich dopravní dostupnost do Brna i dostupnost v rámci
správního obvodu ORP je v Jihomoravském kraji nejlepší, zčásti i proto, že jsou většinou
v dosahu IDS JMK. Pozornost zaslouží ovšem správní střediska nižšího řádu (POÚ) Vranov
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nad Dyjí a Velká nad Veličkou, která se nacházejí teprve ve vzdálenostním pásmu nad 80 km,
a navíc mimo důležité komunikační koridory. Vzdálenost mezi Brnem a skupinou obcí kolem
Uherčic a Vratěnína přesahuje dokonce 100 km, což je hodnota v jiných krajích České
republiky fakticky nedosahovaná. Uvážíme-li skutečnost, že jedním z motivů, proč v roce
1997 dostaly menší kraje přednost před většími, byla idea minimalizovat nadměrně velké
vzdálenosti uvnitř krajů, je toto skutečnost hodná zaznamenání.
Tab. 2.2.2: Dostupnost do Brna, vzdálenosti mezi Brnem a ORP a POÚ
vzdálenostní pásma
obce s rozšířenou působností
obce s pověřeným obecním úřadem
z Brna po silnicích
do 20 km včetně
21 - 30 km
31 - 40 km

Kuřim, Rosice, Šlapanice,
Židlochovice
Blansko, Ivančice, Tišnov,
Slavkov u B., Pohořelice
Vyškov, Bučovice,
Mor. Krumlov, Hustopeče

41 - 50 km

Boskovice, Mikulov

51 - 60 km
61 - 70 km
71 - 80 km
81 - 90 km

Břeclav, Kyjov
Znojmo, Hodonín
Veselí nad M.
.

Adamov
Rousínov
Klobouky u B.
Letovice, Hrušovany nad J., Miroslav,
Ivanovice na H., Ždánice,
Vel. Opatovice
Bzenec
Strážnice
Velká nad V., Vranov nad D.

Pramen: Ferda, J. (2005): Izochorické mapy Jihomoravského kraje, upraveno; uvnitř kategorií jsou správní
střediska řazena podle počtů obyvatel

Závažným faktorem v dopravní dostupnosti obcí kraje je také jejich velikostní struktura –
téměř třetina populace kraje žije v obcích do 2 000 obyvatel. Přitom dopravní dostupnost
malých obcí bývá obecně horší než dostupnost obcí velkých; výjimkou jsou obce s výhodnou
dopravní polohou. Navíc, jak již bylo zmíněno v kapitole 2.1, v Jihomoravském kraji můžeme
doložit dva základní typy venkovského osídlení. V nížinné části kraje se vyskytují převážně
velká venkovská sídla, jež jsou vzájemně poměrně vzdálena. Nejvíce se tento rys projevuje
v Dolnomoravském úvalu. Ve členitém reliéfu Českomoravské a Drahanské vrchoviny
vznikala převážně malá a středně velká venkovská sídla. Dostupnost obcí v jihovýchodní,
nížinné části kraje je celkově snazší díky konfiguraci terénu i velikosti a počtu sídel.
Dostupnost obcí v kraji z Brna
V Územní prognóze Jihomoravského kraje bylo vymezeno devět skupin obcí, lišících se
kvalitou své polohy (viz Příloha 1), jež přímo souvisí s dopravní dostupností těchto obcí; i
v rámci těchto skupin se ovšem vyskytují rozdíly v dostupnosti:
1. Brno (33,0 % obyvatel kraje)
2. vnitřní suburbánní zóna Brna – obce v komunikačních koridorech (16 obcí, 3,3 %
obyvatel kraje)
3. vnitřní suburbánní zóna Brna – obce mimo koridory (39 obcí, 4,0 % obyvatel kraje)
4. vnější suburbánní zóna Brna – obce v komunikačních koridorech (42 obcí, 8,0 %
obyvatel kraje)
5. vnější suburbánní zóna – ostatní obce (71 obcí, 4,9 % obyvatel kraje)
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6. exponované prostory mimo suburbánní zónu: hlavní (rozvojové) osy (36 obcí, 8,7 %
obyvatel kraje)
7. exponované prostory mimo suburbánní zónu: vedlejší (urbanizované) osy (82 obcí,
18,2 % obyvatel kraje)
8. obce v neutrální poloze – mimo komunikační koridory i mimo suburbánní zónu Brna,
ale z hlavních komunikací relativně dobře dostupné (239 obcí, 14,7 % obyvatel kraje)
9. obce v periferní poloze (121 obcí, 5,2 % obyvatel)
Město Brno je silným regionálním centrem kraje, v němž se křižují všechny významné
dopravní cesty. Z jeho velmi výhodné dopravní polohy těží obce v suburbánním zázemí města
– především ty obce, jejichž katastry procházejí důležité komunikační koridory.
Nejvýhodnější polohu mají tedy kromě Brna také obce ze skupiny 2. – Kuřim a okolí,
Rosicko, Modřice a okolí a Šlapanicko. Dále jsou dobře dopravně dostupné obce vnější
suburbánní zóny Brna, ležící v komunikačních koridorech (skupina 4.), konkrétně Blanensko,
Tišnovsko, širší okolí Rosic, Ivančicko, Židlochovicko a Slavkovsko. Poněkud hůře dopravně
dostupné jsou obce suburbánní zóny, jež se nacházejí mimo hlavní i vedlejší komunikační
koridory (skupiny 3. a 5.).
Území kraje ležící mimo suburbánní zónu Brna se vyznačuje celkově horší dopravní
dostupností, i zde se však projevují významné regionální rozdíly. Tyto diference vycházejí –
podobně jako v případě suburbánní zóny – z polohy obcí vůči komunikačním koridorům.
Relativně dobře dostupné jsou obce ležící na hlavních rozvojových osách (skupina 6.), méně
již obce na vedlejších osách (skupina 7.). Poměrně málo dostupné jsou obce, které se
nacházejí mimo komunikační koridory, ale jsou z těchto koridorů snadno dosažitelné (skupina
8.).
V rámci Jihomoravského kraje jsou nejhůře dopravně dostupné regiony v periferní poloze
(skupina 9.), které se vyskytují zejména na jihozápadě a severu kraje. V jihozápadní části
kraje jsou to okolí Vranova nad Dyjí, dále Miroslavi, Hrušovan nad Jevišovkou a Hevlína
(navzdory přítomnosti hraničního přechodu) a obce západně od Moravského Krumlova. V
severní části kraje jsou obtížně dostupné obce severně od Tišnova, v okolí Letovic a
Boskovic, v severní části Moravského krasu, a také některé obce v okolí vojenského újezdu
Březina. V dalších částech kraje se obce s obtížnou dopravní dostupností nacházejí jen
ojediněle.
Dostupnost středisek ORP z jejich správních obvodů
Hodnocení dostupnosti středisek ORP z jejich zázemí je důležité mj. proto, že se jedná o sídla
s výkonem veřejné správy pro občany daného správního obvodu. Střediska ORP také bývají
křižovatkami linek veřejné dopravy, spojující dané středisko s většími městy.
Správní střediska ORP jsou v tab. 2.2.3 seskupena do velikostních skupin podle počtů
obyvatel. Dlužno dodat, že ve velikostní kategorii 20 – 50 tis. obyv. je 5 středisek, ve
velikostní kategorii 10 – 20 tis. obyv. jsou jen 3 střediska, ve velikostní kategorii 5 – 10 tis.
obyv. je 9 středisek a menší jsou jen 2 střediska (Pohořelice a Židlochovice). Mimo toto
hodnocení je ovšem správní obvod Šlapanic, u něhož by bylo problematické analyzovat
dopravní dostupnost právě do Šlapanic. Pokud bychom ovšem chtěli vyhodnocovat dopravní
dostupnost zdejších obcí do Brna, pak ta je vesměs výborná.
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Tab. 2.2.3: Dostupnost správních středisek ORP v JMK kromě Šlapanic a Brna (počty obyvatel k
1. 1. 2004)
a) počet obyvatel ve vzdálenostních zónách
spr.střediska
dle počtu obyv.
20 001 - 40 000
10 001 - 20 000
5 001 - 10 000
do 5 000 obyv. včetně
JMK bez Brna a
Šlapanicka

zóna
obvody středisk
zóna A zóna A
zóna G
zóna B zóna C zóna D zóna E
F
a
celkem bez stř.
celkem

zázemí

146 393
48 107
96 458
20 510

16 330
12 714
32 414
13 026

315 268 130 063
146 629 35 393
204 633 64 044
40 030 7 484

185 205
111 236
140 589
32 546

311 468

74 484 196 404 122 176 47 578 16 447 8 740 3 747 706 560 236 984

469 576

73 125 54 437 19 899 9810 8009
44 317 33 536 13 833 5 953 731
62 652 30 993 13 846 684 .
16 310 3 210
.
.
.

3595
152
.
.

b) podíly obyvatel ve vzdálenostních zónách v %
zóna A zóna A
zóna
obvody středisk
zóna G
zóna B zóna C zóna D zóna E
celkem bez stř.
celkem
F
a
5,2
23,2
17,3
6,3
3,1
2,5
1,1 100,0
46,4
41,3
20 001 - 40 000
8,7
30,2
22,9
9,4
4,1
0,5
0,1 100,0
32,8
24,1
10 001 - 20 000
15,8
30,6
15,1
6,8
0,3
0,0
0,0 100,0
47,1
31,3
5 001 - 10 000
32,5
40,7
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
51,2
18,7
do 5 000 obyv. včetně
JMK bez Brna a
10,5
27,8
17,3
6,7
2,3
1,2
0,5 100,0
44,1
33,5
Šlapanicka
spr.střediska
dle počtu obyv.

zázemí
58,7
75,9
68,7
81,3
66,5

c) počty obcí ve vzdálenostních zónách
spr.střediska
zóna
obvody středisk
zóna A zóna A
zóna G
zóna B zóna C zóna D zóna E
dle počtu obyv.
F
a
celkem bez stř.
celkem
20 001 - 40 000
18
13
67
68
34
23
11
10
231
5
10 001 - 20 000
17
14
49
30
20
16
4
1
137
3
5 001 - 10 000
48
39
84
66
25
3
.
.
226
9
do 5 000 obyv. včetně
14
12
18
5
.
.
.
.
37
2
JMK bez Brna a
97
78
218
169
79
42
15
11
631
19
Šlapanicka

zázemí
226
134
217
35
612

d) průměrné velikosti obcí ve vzdálenostních zónách
spr.střediska dle
zóna A zóna A
zóna B zóna C zóna D zóna E
počtu obyv.
celkem bez stř.
20 001 - 40 000
8 133
1 256 1 091
801
585 427
10 001 - 20 000
2 830
908
904 1 118
692 372
5 001 - 10 000
2 010
831
746
470
554 228
do 5 000 obyv. včetně 1 465
1 086
906
642
.
.
JMK bez Brna a
3 211
955
901
723
602 392
Šlapanicka
Pramen: ČSÚ, výpočty S. Řehák 2005
Pozn.: zóna A – do 5,0 km, zóna B – 5,5-10,0 km, zóna C – 10,5-15,0
20,5-25,0 km, zóna F – 25,5-30,0 km, zóna G – 30,5 km a více

zóna
obvody středisk
zóna G
F
a
celkem
728
360 1 365 26 013
183
152 1 070 11 798
.
.
905 7 116
.
. 1 082 3 742
583

341

1 120 12 473

zázemí
819
830
648
930
767

km, zóna D – 15,5-20,0 km, zóna E –

Z tab. 2.2.3 je zřejmé, že větší správní střediska mívají obvykle větší rozsah svého zázemí a
že průměrné velikosti obcí nezávisejí na vzdálenostech od správního střediska (ve skutečnosti
jsou, jak již bylo dříve uvedeno, v Jihomoravském kraji územně fixovány venkovské prostory
jak s velkými venkovskými obcemi – například v Dolnomoravském úvalu, tak také s malými
obcemi – zejména na území kraje severozápadně od Brna). Potvrdilo se však, že bez ohledu
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na tyto proměnné skutečnosti zpravidla 45 % obyvatelstva běžných správních obvodů
Jihomoravského kraje (mimo Brno a správní obvod Šlapanic, kde tato analýza nebyla
prováděna) žije v zóně A (tedy v samotném středisku a v dalších blízkých obcích, do 5,0 km
od hypotetického středu správního střediska). Je tedy potřeba zajistit dobrou dostupnost jak
střediska ORP do a z centra kraje – Brna, případně jiných velkých měst, tak také dobré
propojení střediska ORP a jeho zázemí.
Dostupnost Brna i středisek ORP a POÚ z obcí v okolí Brna se výrazně zvýšila po zavedení
Integrovaného dopravního systému (IDS JMK). V rámci IDS je sdruženo množství
regionálních linek veřejné dopravy, zároveň je také dbáno na jejich propojenost a návaznost.
Stále je ovšem třeba klást důraz na komunikaci mezi provozovatelem IDS a zúčastněnými
obcemi, aby byla zajištěna co nejlepší dopravní dostupnost všech obcí. Rovněž ekologické
zřetele by měly být více zvažovány (role železnice v IDS). Velkým kladem je postupné
rozšiřování IDS do dalších obcí kraje.
Nutné je také posilovat dostupnost obcí při hranicích Jihomoravského kraje se sousedními
kraji. V současné době jsou některé periferní oblasti kraje (např. okolí Vranova nad Dyjí)
paradoxně lépe napojeny na dopravní síť – včetně linek hromadné dopravy – onoho
sousedního kraje (v tomto případě kraje Vysočina). Špatná dostupnost Brna, případně nižších
správních center z těchto obcí pak obyvatelům způsobuje problémy při vyřizování
administrativních záležitostí, které je nutné řešit v Brně.
Vzdálenostní poměry ORP a POÚ vůči dálnicím
Dálnice D1, D2 a úsek rychlostní silnice R52 z Brna na Pohořelice již nyní umožňují, aby
většina správních středisek (ORP i POÚ) měla k jednotlivým exitům z těchto dálkových
komunikací méně než 30 km (tab. 2.2.4). Znovu však připomínáme pozici Vranova nad Dyjí
s více než 60km vzdáleností. Je zde sice zachován značný rozdíl mezi centrální částí kraje,
která je dálkovými komunikacemi dobře saturována, a výběžky krajského území (Znojmo,
Velké Opatovice, Velká nad Veličkou; viz Příloha 2). Vcelku však situace Jihomoravského
kraje není špatná.
Tab. 2.2.4: Dostupnost dálnic a rychlostních silnic pro ORP a POÚ
vzdálenostní pásmo
obce s rozšířenou působností
obce s pověřeným obecním úřadem
od výjezdů z D a R
do 10 km včetně

11 - 20 km
21 - 30 km
31 - 40 km
41 - 50 km
51 - 60 km
61 - 70 km

Brno, Břeclav, Vyškov, Kuřim,
Slavkov u B., Hustopeče,
Šlapanice, Rosice, Pohořelice,
Židlochovice
Hodonín, Blansko, Ivančice,
Tišnov, Bučovice
Kyjov, Boskovice, Mikulov,
Mor. Krumlov

Rousínov, Ivanovice na H.
Adamov, Hrušovany nad J.,
Miroslav, Klobouky u B.
Ždánice
Letovice, Strážnice, Bzenec

Znojmo, Veselí nad M.
Vel. Opatovice, Velká nad V.
Vranov nad D.

Pramen: Ferda, J. (2005): Izochorické mapy Jihomoravského kraje, upraveno; uvnitř kategorií jsou správní
střediska řazena podle počtů obyvatel
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Dobrá dostupnost sídel z dálnic a rychlostních komunikací je patrně významná především pro
střední a velká města (např. okresní města), jejichž kontakty sahají za hranice kraje, případně i
do zahraničí. Důležité je vybudovat kvalitní síť dálnic, silnic typu R a silnic I. třídy pro
zajištění dobré dostupnosti těchto měst – a následně i jejich zázemí – zvnějšku i pro
usnadnění jejich aktivních kontaktů s okolím. To již ovšem není v pravomoci Jihomoravského
kraje, ale ČR.
Silniční síť v Jihomoravském kraji – především silnice vyšší kvality – je nadměrně
orientována na Brno, které je velice silným centrem kraje. Je tedy nutné posilovat propojení
ostatních částí kraje navzájem. Dobrá propojenost v tangenciálním směru v současné době
existuje jen na území okresů Břeclav a Hodonín.
Dostupnost ORP a POÚ ze silničních hraničních přechodů
Výrazná pohraniční poloha Jihomoravského kraje (vůči Rakousku a Slovensku, nota bene
v obou případech s přítomností nížinatých elementů krajiny, což vzájemný kontakt usnadňuje)
umožňuje velmi dobrý kontakt s oběma sousedními státy. Jihomoravský kraj je s Rakouskem
spojen sedmi silničními hraničními přechody, na hranici se Slovenskem se jich nachází pět.
Podrobněji jsou popsány v kapitole 5.1.
Na rakouské hranici jsou mimořádným fenoménem města Znojmo, Mikulov a Břeclav. Vazby
mezi nimi jsou spíše slabší, každé z nich má ale zcela jasnou roli vůči vnitrozemí (včetně
např. mimořádně silné role železniční složky v případě Břeclavi), každé z nich má silné vazby
s Brnem, každé z nich má na rakouské straně populačně mnohem „slabšího“ partnera.
V tomto hodnocení je vlastně extrémně odlehlým místem Boskovicko (tab. 2.2.5), jehož
severní část (POÚ Letovice a Velké Opatovice) má dokonce blíže k „severním“ silničním
hraničním přechodům s Polskem. Obce v území kolem Olešnice a Rozseče nad Kunštátem a
obce souvislého severovýchodního okolí Boskovic mají k nejbližším silničním hraničním
přechodům více než 90 km.
Tab. 2.2.5: Dostupnost k silničním hraničním přechodům pro ORP a POÚ
vzdálenostní pásmo
obce s rozšířenou působností
obce s pověřeným obecním úřadem
od siln. hran. přechodu
do 10 km včetně
Hodonín, Břeclav, Mikulov
Strážnice, Velká nad V.
11 - 20 km
Znojmo, Veselí nad M., Kyjov
Bzenec, Hrušovany nad J.
21 - 30 km
Hustopeče, Pohořelice
Vranov nad D.
31 - 40 km
Židlochovice
Miroslav, Ždánice, Klobouky u B.
Ivančice, Bučovice, Mor. Krumlov,
41 - 50 km
Slavkov u B.
51 - 60 km
Brno, Vyškov, Šlapanice, Rosice
Rousínov
61 - 70 km
Kuřim
Adamov, Ivanovice na H.
71 - 80 km
Blansko, Tišnov
81 - 90 km
Boskovice
Letovice, Vel. Opatovice
Pramen: Ferda, J. (2005): Izochorické mapy Jihomoravského kraje, upraveno; uvnitř kategorií jsou správní
střediska řazena podle počtů obyvatel

Z dobré dopravní dostupnosti ze zahraničí nejvíce profituje město Brno jako silné centrum
kraje, a dále pohraniční regiony. Oblastí „vnitrozemských“, pokud nejsou např. atraktivní
z hlediska cestovního ruchu, se většinou mezinárodní doprava příliš nedotýká. Přitom pokud
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by se zlepšila jejich dostupnost z hraničních přechodů (realizovaná nejčastěji zlepšením
technického stavu či kapacity komunikací), stala by se tato území atraktivnějšími pro
zahraniční investory. Následkem toho by vzrostla jejich ekonomická úroveň, migrační
atraktivita apod.
Dopravní dostupnost obcí z hlediska jednotlivých druhů dopravy je charakterizována v závěru
kapitoly 5.1.
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2.4 VENKOV V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
2.4.1 Charakteristika venkova Jihomoravského kraje
Velikost obcí, poloha, hustota zalidnění
Národní strategický plán rozvoje venkova (NSP) používá pro vymezení venkovských obcí
hranici 2 000 obyvatel (obce mající méně než 2 000 obyvatel jsou považovány za venkovské).
Při analýzách a prezentacích jakýchkoliv informací o obcích je pak ovšem problémem
zařazení velkých vesnic (typických zejména pro jižní Moravu a Ostravsko), které počtem
obyvatel tuto hranici překračují, a ve strukturovaných rozborech by již nebyly řazeny
k venkovským obcím – byly proto přiřazeny až dodatečně.
V Jihomoravském kraji se nachází 593 venkovských obcí, použijeme-li hranici 2000 obyvatel
podle Národního strategického plánu rozvoje venkova. Z celkového počtu obcí činí jejich
podíl 88 %, na počtu obyvatel se podílejí necelými 30 %.
Tab. 2.4.1.1: Venkovské obce v okresech Jihomoravského kraje (k 31.12.2004)
Počet obcí Počet obyvatel
Podíl obyvatel
Počet obcí
Okres
do 2000
v obcích do Podíl obcí do v obcích do
celkem
obyvatel 2000 obyvatel 2000 obyvatel 2000 obyvatel
Blansko
130
122
51 688
93,8
48,0
Brno-město
1
0
0
0,0
0,0
Brno-venkov
162
141
87 328
87,0
50,6
Břeclav
69
54
48 986
78,3
39,8
Hodonín
81
58
41 578
71,6
26,4
Vyškov
81
75
42 221
92,6
48,5
Znojmo
148
143
64 449
96,6
56,4
Jihomoravský kraj
672
593
336 250
88,2
29,9
Pramen: www.czso.cz

Definice venkova vytvořená Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD)
používá jako jediné kritérium hustotu zalidnění. Na místní úrovni označuje jako venkovské ty
oblasti, jejichž hustota zalidnění je nižší než 150 obyvatel na 1 km2, pro aplikaci této definice
na území ČR byla hraniční hodnota hustoty zalidnění snížena na 100 obyvatel na 1 km2.
Při hodnocení prostoru Jihomoravského kraje z hlediska hustoty zalidnění a s využitím
zařazení dle OECD v obvodech obcí s rozšířenou působností 8 obvodů vykazuje nižší hustotu
než je 100 obyvatel na km2. Do vyšší hranice 150 obyvatel na km2 se vejde dalších 10
obvodů. Okresy Blansko, Břeclav, Hodonín a Vyškov lze podílem venkovského obyvatelstva
zařadit mezi významně venkovské. Okres Brno-město je městský, Brno-venkov a zejména
Znojmo jsou převážně venkovské. „Venkovskost“ jednotlivých regionů při takto nastavených
kritériích je silně ovlivněna sídelní strukturou.
Na situaci v jednotlivých venkovských obcích má nezanedbatelný vliv jejich poloha,
vyjádřená vazbami k větším městům a polohou v systému dopravních sítí. V Jihomoravském
kraji se nachází 14 % venkovských obcí v zázemí měst (brána města nad 10 tis. obyvatel), 16
% obcí má velmi dobrou polohu, poloha 43 % venkovských obcí je velmi špatná. Poloha
souvisí s celkovými rozvojovými předpoklady obcí a výrazně ovlivňuje život obyvatel.
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Ve venkovských obcích Jihomoravského kraje žije 336 250 obyvatel. V první polovině 90. let
počet obyvatel v obcích do 2000 obyvatel mírně klesal (JMK jako celek zaznamenal mírný
růst). Od druhé poloviny 90. let obyvatelstva ve venkovských obcích mírně přibývá (růst 2 %
v letech 1996 až 2004) oproti celému JMK (pokles 2 %). V průběhu 90. let se změnila
atraktivita velikostních i polohových kategorií obcí. Vylidňování tak není obecným
problémem venkova, ale vážným ohrožením vybraných území. Pozitivní vývoj počtu obyvatel
se projevuje zejména ve venkovských obcích soustředěných v okolí větších měst, zřetelně se
uplatňuje vliv Brna. Je to způsobeno především suburbanizačními trendy, kdy obyvatelé
zázemí měst využívají levnějšího a příjemnějšího bydlení na venkově, ale za prací a službami
dojíždí do města, kde stráví většinu dne a kde často setrvávají i ve volném čase. Intenzita
suburbanizačních jevů závisí na dopravní dostupnosti obce a projevuje se často značně
selektivně.
Přirozený a mechanický pohyb obyvatelstva
Regionální rozdíly porodnosti a úmrtnosti v ČR jsou poměrně malé a zatím nemají tendenci
se zvětšovat. Regionální rozdíly v hrubých měrách také často vypovídají více o věkové
struktuře než o rozdílech v procesech rození a vymírání. Na úrovni obcí můžeme sledovat jen
hrubé míry. Porodnost ve venkovských obcích JMK dosahuje za období 1999 – 2003 stejných
hodnot jako v JMK (8,7 ‰).
Míra úmrtnosti je diferencována více než porodnost a úzce souvisí s věkovou strukturou
obyvatelstva, především s podílem obyvatelstva nad 60 let. Projevuje se nepřímý vztah mezi
velikostní kategorií a mírou úmrtnosti. S rostoucí velikostí obce míra úmrtnosti klesá.
Nejvyšší úmrtnost je v nejmenších obcích Jihomoravského kraje. Venkovské obce mají za
období 1999 – 2003 úmrtnost 11,4 ‰ oproti celému JMK s 10,6 ‰.
Venkovské obce, stejně jako ostatní obce, dosahují přirozeného úbytku obyvatelstva (-2,7 ‰).
Ve venkovských obcích je tento úbytek kompenzován kladným migračním saldem (5,3 ‰
oproti JMK s 0,5 ‰). V současnosti, kdy je velmi nízká porodnost a převážně záporný
přirozený přírůstek, jsou migrační toky hlavními diferencujícími činiteli vývoje obyvatelstva
v obcích. V období 1999-2003 tak celkový úbytek obyvatel JMK činil -1,4 ‰ (ve městech
dokonce -3,9 ‰), venkovské obce vykazovaly přírůstek 2,6 ‰.
Obecně platí, že migrační proudy mezi městy a venkovem se v průběhu 90. let otočily: dnes
města migrací ztrácejí obyvatelstvo a venkov jako celek je migračně ziskový. Ve venkovském
prostoru je řada obcí jak s kladným migračním saldem, tak se záporným saldem. Vysvětlení
této mozaiky však není jednoznačné. Hlavním vlivem je výrazné rozšíření individuální
dopravy, které umožňuje dojíždění i na větší vzdálenosti. Venkovský prostor nabízí levnější
bydlení v příjemném prostředí v blízkosti přírody. Lze předpokládat, že migračně atraktivní
jsou především ty obce, kde je dostupné bydlení (domy, resp. stavební parcely na prodej),
které jsou v dojížďkovém zázemí měst s dostatečnou nabídkou pracovních příležitostí
(především jeden nebo více větších úspěšných podniků) a které mají dostatečnou technickou
infrastrukturu. Vzájemný poměr jednotlivých faktorů však není zřejmý; možný je také vliv
dalších faktorů jako dopravní infrastruktura, dopravní obslužnost, občanská vybavenost
(především školství), kvalita životního prostředí a municipální politika. Územím s nejvyšší
migrační atraktivitou jsou zázemí měst. Tato konstatování se potvrzují i v Jihomoravském
kraji.
Potvrdilo se rovněž, že obyvatelé venkova se ve srovnání s obyvateli měst častěji stěhují.
Hrubá míra imigrace je ve venkovských obcích (24 ‰) výrazně vyšší než ve městech
(13,9_‰). Nejvyšší hodnoty najdeme u obcí s 200 až 499 obyvateli. Podle polohy je mezi
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migračně rostoucími venkovskými obcemi jasná dominance obcí v zázemí měst, kde se
uplatňují již zmiňované suburbanizační vlivy. Hrubá míra emigrace je na venkově o 2,5 %
vyšší než ve městech. Obecně lze říci, že s rostoucí vzdáleností od měst a hlavních
dopravních komunikací migrační saldo klesá.
Do budoucna je možné očekávat snižování rozdílů mezi suburbanizační zónou a ostatními
venkovskými prostory, resp. šíření některých rysů suburbanizačních obcí do „vnějšího“
prostoru – přechod k desurbanizaci.
Věková struktura
Věková struktura venkovských obcí a JMK se nevyznačuje příliš velkými rozdíly, i když
situace ve venkovských obcích je o něco příznivější. Venkovské obce mají o 1,2 % vyšší
podíl obyvatel do 15 let (17,2 %). Tento podíl je kompenzován nižším podílem obyvatelstva
v produktivním věku. Podíl obyvatel starších 60 let je vyšší pouze nepatrně. Nepříznivá
věková struktura a stárnutí obyvatelstva se nejvýrazněji projevují v nejmenších obcích.
V obcích do 200 obyvatel převyšuje podíl osob v poproduktivním věku o 6,5 %. podíl osob
v předproduktivním věku. S růstem velikostní kategorie obce se tyto podíly sbližují.
Nejpříznivější věkovou strukturu vykazují obce s 1000-1999 obyvateli. Nejvyšší podíl
obyvatelstva do 15 let mají obce od 500 do 999 a především od 1000 do 1999 obyvatel (17,6
%).
Lze předpokládat, že migrace by měla přispět ke snížení rozdílů mezi městem a venkovem,
k omlazování populace; proces však bude dlouhodobý. Tento trend se však bude týkat spíše
obcí v zázemí měst a obcí s dobrou dopravní polohou, kam se z měst stěhují lidé
v reprodukčním věku. V periferních oblastech bude proces stárnutí pokračovat rychleji.
Vzdělanostní struktura
Pro vzdělanostní strukturu obyvatelstva platí, že obyvatelé venkova mají výrazně nižší stupeň
formální vzdělanosti. Nižší stupeň formální vzdělanosti mají především starší lidé. V průběhu
90. let se významně zvýšil celkový stupeň vzdělanosti, ale došlo ke zvětšení rozdílů mezi
venkovem a městy. Podíl vysokoškolsky vzdělaných osob ve venkovských obcích činí 4,4 %.
Rozdíl oproti městům s 13,6 % vysokoškoláků je značný (JMK 10,3 %). Pouze základní
vzdělání má ve venkovských obcích 29 % obyvatel (města 20,2 %, JMK 23,3 %).
Úroveň vzdělanosti obyvatelstva je spojena rovněž velmi úzce s dopravní polohou obce. Čím
horší tato poloha je tím větší podíl osob nemá vyšší vzdělání než základní a tím nižší podíl
osob má úplné středoškolské či vysokoškolské vzdělání.
Zaměstnanost
Dnes již jen malá část obyvatel venkova pracuje v zemědělství (cca desetina až třetina
ekonomicky aktivních v jednotlivých obcích). Na venkově pracuje značný podíl ekonomicky
aktivních obyvatel ve službách, průmyslových provozech a řemeslných dílnách, nebo v
závislosti na dopravní obslužnosti vyjíždí za práci do měst. Lze předpokládat, že struktura
zaměstnanosti na venkově se proměňuje stejným směrem a tempem jako ve městech, ale
s časovým zpožděním; na venkově je proto možné očekávat zvyšování zaměstnanosti ve
službách, které může být rychlejší než ve městech v případě významnějšího rozvoje
cestovního ruchu nebo v případě rozšíření práce doma prostřednictvím internetu.
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Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva je ovlivněn věkovou strukturou. Nejnižší
ekonomická aktivita je v nejmenších obcích (v Jihomoravském kraji pouze 44,6 %).
Venkovské obce mají ekonomickou aktivitu na úrovni 48,3 %, města 51,4 %.
Zaměstnanost v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství (primární sektor) činila v roce
2001 v České republice méně než 5 %. Po velkém poklesu zaměstnanosti na počátku 90. let
podíl klesal již jen pozvolna. Dnes je již stabilizovaný, i když mírný pokles ještě nelze
vyloučit. Celková zaměstnanost v primárním sektoru činí ve venkovských obcích JMK
11,9_% (města 2,2 %, JMK 5,5 %).
Hlavním sektorem zaměstnanosti ve venkovských obcích je průmysl s 36,3 % pracujícího
obyvatelstva. Sektor služeb zaměstnává 32 % pracujících (města 53,1 %, JMK 45,7 %).
S rostoucí velikostí obce a se zlepšující se dopravní polohou klesá podíl zaměstnaných
v zemědělství a roste podíl zaměstnaných ve službách.
Ve vyjížďce za prací jsou veliké rozdíly mezi městem a venkovským prostorem. Rozdíl
v podílu vyjíždějících pracujících činí 40 – 50 %. Je to dáno tím, že intenzita vyjížďky těsně
souvisí s populační velikostí obce. Ve městech se také koncentruje většina ekonomických
aktivit a tím i pracovních míst. Podíl vyjíždějících pracujících z venkovských obcí činí 73,7 %
(města 23,1 %, JMK 42 %).
Podnikatelská aktivita je celkově vyšší ve městech (180 podnikatelů na 1000 obyvatel v roce
2001) než ve venkovských obcích (143 podnikatelů), což souvisí s koncentrací obyvatel a
služeb, které lidi potřebují. Existují však venkovské obce s nadprůměrnou podnikatelskou
aktivitou. Podnikatelská aktivita ve venkovských obcích závisí na jejich poloze: je vyšší
v obcích s dobrou polohou a zejména v blízkosti větších měst, které využívají podnikatelské
příležitosti v těchto městech, a současně je podnikatelská aktivita vyšší v dostatečně velkých
obcích v periferní poloze, kde je konkurence nabídky služeb ve městech nízká z důvodu jejich
odlehlosti. V Jihomoravském kraji roste podnikatelská aktivita s rostoucím počtem obyvatel
ve venkovských obcích.
Nezaměstnanost
Nezaměstnanost je regionálně diferencována a souvisí s oborovou strukturou regionální
ekonomiky a úspěšností jednotlivých větších podniků. Úzce souvisí rovněž s dojížďkou, resp.
s dojížďkovými možnostmi. Nelze však tvrdit, že na venkově je vyšší než ve městech, i když
v periferních oblastech lze častěji očekávat vyšší míru nezaměstnanosti než v exponovaných
prostorech.
Nezaměstnanost ve venkovském prostoru je silně ovlivněna dopravní polohou obce, tedy
obtížností dojížďky. Nejlépe na tom jsou obce v zázemí měst, které těží z dobré situace na
trhu práce ve městech. Naopak nejhůře na tom jsou obce se špatnou dopravní polohou. Rozdíl
mezi těmito kategoriemi činí cca 3 %, což už se může silně odrážet na hospodářské situaci
daného území. V letech 2001 – 2004 se nezaměstnanost v JMK zvolna zvyšovala a podobný
trend se projevoval i ve venkovských obcích. Rozdíl mezi nimi a městy se však v tomto
období mírní. V prosinci 2004 vykazovaly venkovské obce míru nezaměstnanosti 12,3 %
(města 11,2 %, JMK 11,6 %). V podílech uchazečů o zaměstnání do 24 let a nad 50 let nejsou
mezi venkovskými obcemi a městy patrné větší rozdíly. Města vykazují výrazně vyšší podíl
dlouhodobě nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných absolventů je o více než 2 % vyšší ve
venkovských obcích (venkov 10,3 %, města 8,1 %).
Z charakteristiky počtu uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo můžeme
vycházet při předpovědi vývoje celkové nezaměstnanosti v regionu, neboť nám určuje
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vývojové tendence trhu a ukazuje počet nově vytvořených míst. V souvislosti s tím je logické,
že nejhůře na tom jsou malé obce (především obce s 0 až 199 obyvateli), kde je tvorba nových
míst nejsložitější, a nejlépe na tom jsou města, které dokážou nejpružněji reagovat na vývoj
trhu.
Bydlení
Na venkově bydlí větší část obyvatel v rodinných domech. Tomu odpovídá i odlišná struktura
bytového fondu. Byty jsou v průměru větší, ale také v nich bydlí více lidí (větší bytové
domácnosti), častěji se zde vyskytuje soužití více rodin i domácností. Vybavenost bytů na
venkově technickou infrastrukturou (voda, kanalizace, plyn) zůstává nižší než ve městech.
Rozdíl mezi venkovem a městy z hlediska vybavenosti bytů technickou infrastrukturou se
však v 90. letech snížil.
V 90. letech došlo k výraznému snížení intenzity bytové výstavby a výrazně se proměnila
struktura dokončovaných bytů z hlediska typu domů a forem výstavby. Až na přelomu století
došlo k opětovnému nárůstu výstavby, který trvá do současnosti. Intenzita bytové výstavby na
venkově byla v minulých dekádách nižší ve srovnání s městy, ale v minulém desetiletí došlo
k obrácení tendencí migrace obyvatel, z měst na venkov, a tudíž došlo k silné výstavbě i tam,
kde do té doby byl vidět zřetelný útlum, na venkově. Ve venkovských obcích JMK činí podíl
domů postavených po roce 1990 stejně jako ve městech 10,5 %. Mezi jednotlivými
velikostními kategoriemi existují významné rozdíly, kdy tento podíl v obcích do 200 obyvatel
činí 7,3 % a v obcích s 1000-1999 obyvateli 11,4 %.
Technická infrastruktura
Vybavenost technickou infrastrukturou je jednou ze základních charakteristik daného území.
Určuje nejen kvalitu bydlení obyvatel, ale především potencionálním investorům podává,
informaci o tom, jak jednoduché či naopak složité bude napojení nové podnikatelské investice
na rozvody elektřiny, plynu, zdroj pitné a užitkové vody a kanalizaci. Rozšíření jednotlivých
sítí je rozdílné a závisí na mnoha faktorech např. poloha území vzhledem k páteřní
infrastruktuře, velikost odběru, ceně produktu (plyn) apod.
Vybavenost venkovských obcí technickou infrastrukturou je nižší než ve městech; tento stav
zřejmě zůstane zachován i v budoucnosti – budování a provoz technické infrastruktury na
venkově je nákladnější, finanční zdroje jsou omezenější.
Po roce 1990 započalo intenzivní budování kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod s cílem
zlepšit kvalitu, tehdy značně znečistěných, povrchových vod. Prioritní byla výstavba ve
větších obcích. Menší obce začínají ve větší míře s odkanalizováním až na konci 90. let a
tento proces stále trvá. Jde ovšem o velmi nákladnou záležitost, která ovlivňuje finanční
situaci obce na řadu let.
Podíl domů připojených na kanalizační síť s velikostí obce výrazně roste. Nejnižší míru
připojení mají nejmenší obce Jihomoravského kraje (17,8 %). Venkovské obce jako celek
vykazovaly podle sčítání v roce 2001 připojení 34 % domů (města 57,1 %). Vybavenost
venkovských obcí vodovodem je dnes již značně vysoká a podíl domů s vodovodem je jen o
necelá 3 % nižší než ve městech.
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Závěry k socioekonomické charakteristice venkova


Venkovské obce jsou nejčastěji vymezovány populační velikostí obce. Z hlediska
socioekonomických charakteristik venkova se však výrazně uplatňuje i jejich poloha a
postavení v regionálním, resp. lokálním sídelním systému. Pro přístup k řešení
problémů venkovských obcí je důležité provázat poznatky o vlivu polohy i velikosti
obcí na jejich celkovou situaci.



Rozdíly mezi významem vlivu velikosti a polohy obce jsou nejvíce znatelné při
sledování celkového přírůstku (resp. úbytku) obyvatel obcí. U obcí nad 200 obyvatel
s dobrou a průměrnou polohou je přírůstek obyvatelstva poměrně vyrovnaný. Se
zhoršováním polohy je patrné zvyšování rozdílů mezi velikostními kategoriemi.



Věková struktura obyvatelstva, vyjádřená indexem stáří (podílem poproduktivního a
předproduktivního obyvatelstva), je závislá především na velikosti obce. Vliv polohy je
pouze doplňkový a projevuje se téměř výhradně jen v nejmenších obcích.



Vzdělanost obyvatelstva je ovlivněna velikostí a polohou přibližně rovnoměrně. Jistou
výjimku tvoří pouze obce nad 2000 obyvatel ve špatné poloze, kde se většinou nachází
více aktivit pro zajištění vzdělávacích potřeb i pro okolní menší obce.



Rozdíly v zaměstnanosti ve službách souvisí do jisté míry s rozdíly ve vzdělanosti
obyvatelstva a ukazují podobnou souvislost mezi velikostí a polohou obce. Poloha
obce má na zaměstnanost ve službách vliv o něco větší než velikost obce.



Míra nezaměstnanosti je ovlivněna řadou faktorů a vytváří pestřejší mozaiku. Vliv
polohy se uplatňuje silněji. Nezaměstnanost v obcích v zázemí měst je vyrovnaná,
stejně tak je poměrně vyrovnaná i vyšší nezaměstnanost v obcích se špatnou polohou.
Velikostní vliv se uplatňuje nejvíce v obcích s průměrnou polohou.



Významnější rozdíly v podnikatelské aktivitě se uplatňují až ve větších obcích nad
1000 obyvatel. Podnikatelská aktivita závisí především na postavení obce v lokální
ekonomice.



Při určitém zjednodušení můžeme vymezit 3 základní skupiny obcí:
o nejmenší obce mimo zázemí měst,
o obce mimo zázemí měst větší než 200 obyvatel,
o obce v zázemí měst.



Se zhoršující se polohou se stále více projevuje vliv velikosti obce. U obcí v zázemí
měst jsou tak rozdíly mnohem menší než mezi nejmenšími a největšími obcemi ve
špatné poloze. U obcí nad 1000 obyvatel se špatnou polohou se projevuje jejich
význam regionálních center a jejich situace je srovnatelná se stejně velkými obcemi
s dobrou polohou. Nejlépe jsou na tom z hlediska hodnocených socioekonomických
ukazatelů obce zázemí měst s 1000 až 1999 obyvateli, nejhůře pak nejmenší obce se
špatnou polohou.

Současná podoba Jihomoravského venkova
Současný stav i vzhled Jihomoravského venkova je dosud výrazně poznamenán kolektivizací
zemědělství v 50. letech, následným slučováním zemědělských družstev do větších výrobních
celků a zaváděním mechanizace a technologie, předpokládající velké nerozčleněné plochy
orné půdy pro rostlinou výrobu a velkokapacitní provozy živočišné výroby. Společenské
změny po roce 1989 vedly k zásadním změnám ve vlastnické a organizační struktuře
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

2.4 Venkov v Jihomoravském kraji

26

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje – Aktualizace profilu kraje

zemědělské výroby a postupně se odrážejí i ve vzhledu krajiny, překonání negativních
důsledků předchozího vývoje je však dlouhodobou záležitostí.
Jednou z dlouhodobých tendencí, která byla vývojem po roce 1989 urychlena, je změna
vztahu mezi venkovem a zemědělstvím. Snížení intenzity zemědělské výroby a snaha o
zvyšování efektivity podnikání vedlo k výraznému poklesu pracovních míst v zemědělství.
V obcích, které nemají statut města, žije 404,1 tis. obyvatel kraje (SLDB 2001). V
zemědělství, lesnictví a rybolovu přitom pracuje 28,3 tis. obyvatel kraje (včetně pracovníků
bydlících ve městech). Z toho je zřejmé, že z hlediska zaměstnanosti již dávno není většina
obyvatel venkova přímo svázána se zemědělstvím, ale pracuje ve službách, v drobných
průmyslových provozech a řemeslných dílnách nebo vyjíždí za prací do měst. V důsledku
nákladů na dopravu, času stráveného dojížďkou a omezené dopravní obslužnosti jsou přitom
na trhu práce handicapováni před obyvateli měst, což se projevuje mj. ve vyšší míře
nezaměstnanosti některých venkovských regionů – zvláště těch, které leží v periferní poloze.
Za největší problém rozvoje venkova v 90. letech bývá považován nedostatek finančních
prostředků, potřebných především na rozvoj malých obcí. Rozpočet zůstával po dlouhý čas
stejný i přes postupný nárůst cen. V tomto směru lze považovat za nepříznivý předpoklad pro
další rozvoj obcí i neodpovídající nastavení minimální spodní hranice pro dotace obcím na
rozvojové projekty. Stávající systém často de facto vylučuje malé obce „ze hry“, neboť
nemají ve svém rozpočtu dostatek nevázaných prostředků, které by jim umožnily financovat
tzv. povinnou spoluúčast na realizaci projektu. Pro ty nejmenší obce je pak jedním z mála
řešení možnost sdružovat se pro účely dotačního řízení do svazků obcí či mikroregionů
s dalšími obcemi, aby dosáhly na dotační tituly a mohly se tak reálně podílet za zajišťování
budoucích rozvojových potřeb na svém území. Názory na to, zda se tato situace do současné
doby zlepšila, se různí.
Bariéru pro rozvoj venkovských obcí představoval také problém získat do vedení obcí
zkušené a kvalifikované lidi. Často zde nastoupili lidé, kterým rozhodně nechybělo nadšení a
dobrá vůle, ale zkušeností s obdobnou prací bylo málo. Bylo potřeba naučit se rozhodovat,
určovat priority ve spojitosti s dostupnými prostředky, také chyběly odpovídající metodiky a
informace pro výkon veřejné správy v přenesené působnosti. Stát navíc postupně převáděl
další kompetence přímo na obce, čímž požadavky a nároky na výkon práce zastupitelů
narůstaly.
Život na venkově je na druhé straně spojen také s některými výhodami. Díky nižším cenám i
vyšší nabídce nemovitostí a stavebních parcel a příznivějšímu životnímu prostředí se řada
venkovských obcí zvláště v posledním desetiletí stala atraktivními místy pro bydlení. Díky
migraci dnes venkovské obce v kraji jako celek získávají obyvatelstvo na úkor měst.
Atraktivita venkovských obcí pro bydlení je však územně diferencovaná, především v
závislosti na geografické poloze a vybavenosti obce technickou a občanskou infrastrukturou.
Budování a rekonstrukce technické infrastruktury přitom byla v uplynulých desetiletích
značně zanedbána. Neuspokojivá je situace zejména v oblasti odkanalizování obcí a čištění
odpadních vod, tedy v oblasti s vysokými nároky na investice i organizační přípravu staveb.
Zlepšení stavu technické infrastruktury proto musí být jednou z priorit rozvoje venkova i
Jihomoravského kraje jako celku.
Díky estetické hodnotě kulturní krajiny jihomoravského venkova a poměrně dobrému stavu
životního prostředí má venkov také značný potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Dlouhou
tradici má chalupaření, které v řadě venkovských sídel, poznamenaných dlouhodobým
úbytkem obyvatel, přispělo ke zlepšení stavu domů i architektonickému vzhledu sídel. Díky
zájmu obyvatel měst – v ČR i zahraničí – o poznávání pozoruhodných míst, historie a kultury
však na jižní Moravě existují příznivé předpoklady pro rozvoj pobytové venkovské turistiky s
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pozitivním ekonomickým dopadem na život místních obyvatel. Specifické předpoklady má
vinařská turistika a návštěvy folklórních a kulturních festivalů dalších akcí. Předpokladem je
však budování infrastruktury cestovního ruchu, rozvoj služeb a příprava a marketing
turistických programů (např. Moravské vinařské stezky).
Pozornost je potřeba věnovat rovněž vzhledu sídel (úprava veřejných prostranství), s
pozitivním dopadem na život místních obyvatel, zvýšení atraktivity pro bydlení i pro cestovní
ruch.
Na venkově existují také předpoklady pro rozvoj podnikání. Lokalizační výhody mají zvláště
řemesla a výrobní služby, které mohou využívat nižších cen a nájmů nemovitostí (v řadě obcí
zůstávají např. nevyužité prostory po činnosti dřívějších jednotných zemědělských družstev) a
přitom využívat poptávky po výrobcích a službách v brněnské aglomeraci a dalších městech v
kraji i za jeho hranicemi. Jednou z překážek rozvoje podnikání ve venkovských obcích je
ztížené dopravní napojení těchto obcí na hlavní dopravní skelet a zanedbaný stav komunikací
nižší třídy.
Výraznou charakteristikou jižní části kraje je vinohradnictví a vinařství. Tisíciletá tradice
výroby vína ovlivnila ráz krajiny, kulturu i místní folklór. Víno je krajovou specialitou a spolu
s památkami a přírodními hodnotami může vytvářet nezaměnitelný obraz Jihomoravského
kraje v evropském i světovém měřítku. Současně jsou velkou příležitostí pro rozvoj
moderních forem venkovské turistiky. Za unikát můžeme označit velké množství malých
sklepů v soukromém vlastnictví, které dodnes slouží výrobním účelům.
Další nespornou výhodou Jihomoravského kraje jsou jeho přírodní a kulturní hodnoty (NP
Podyjí; CHKO Moravský kras, Pálava, Bílé Karpaty; krajinné památkové zóny Slavkovského
bojiště a Lednicko – valtický areál, který je památkou UNESCO). Atraktivita těchto území
vytváří podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, na kterém mohou profitovat především malé
obce přilehlého venkovského prostoru. Jistou nevýhodou je sezónní využití těchto aktivit.
Zároveň je nutno turistické a rekreační využívání těchto oblastí regulovat, aby nedošlo
k narušení jejich přírodních a kulturních hodnot.

2.4.2 Budoucnost venkova
Vzhledem k tomu, že v Jihomoravském kraji hraje venkov velmi důležitou roli (na venkově
žije téměř třetina obyvatel kraje v devíti desetinách obcí), je nutné podporovat jeho další
rozvoj. Cíle EU a ČR v této oblasti jsou formulovány v Národním strategickém plánu pro
rozvoj venkova ČR. V návaznosti na tyto cíle jsou vytvářeny rozvojové programy a
připravovány nové finanční nástroje k jejich realizaci. Národní strategický plán zajistí,aby
pomoc Společenství na rozvoj venkova byla konzistentní se strategickými pokyny
Společenství a že Společenství, vnitrostátní priority a oblastní priority budou navzájem
koordinovány. Národní strategický plán je referenčním nástrojem pro přípravu programu
fondu. Realizace by se měla uskutečnit prostřednictvím programu rozvoje venkova.
Cíle ČR a EU v oblasti rozvoje venkova
Prioritami EU, které vycházejí z obecných socioekonomických a environmentálních trendů,
jsou zejména zajištění pracovních míst a hospodářský růst venkovských oblastí. Státní
politika v oblasti rozvoje venkova se v programovacím období 2007 – 2013 zaměří především
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na konkurenceschopnost a udržitelnost zemědělství a lesnictví, a také na řešení problémů a
potřeb venkova.
Základními strategickými cíli ČR jsou:


zvyšování konkurenceschopnosti zemědělských podniků ČR (zvyšování efektivnosti
výroby, kvality výrobků, bezpečnosti, přidané hodnoty a regionální pestrosti produkce)



zachování přiměřené zaměstnanosti v zemědělství a zlepšení životní úrovně venkovské
populace, stimulace multifunkčního charakteru zemědělství



snižování rizik opouštění zemědělské půdy, zlepšování scenerické hodnoty a rekreační
funkce zemědělské kulturní krajiny a vesnice



zvyšování schopnosti zemědělsky užívaných ploch zadržovat vodu při zohledňování
přírodě blízkých způsobů retence



zlepšení kvality a čistoty povrchových a podzemních vod, které přicházejí do styku se
zemědělstvím



soustavné zvyšování biotopické hodnoty zemědělského půdního fondu ČR



zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie ze zemědělství (zejména rychle rostoucích
dřevin) na celkové spotřebě energie v ČR.

Národní strategie pro rozvoj venkova ČR stanovuje 3 základní rozvojové osy a program
LEADER jako pilíře rozvoje venkova. Z široké škály aktivit zahrnutých do jednotlivých os
zvolily pracovní skupiny vytvořené ze zástupců jednotlivých krajů krajské priority. Navržené
priority Jihomoravského kraje v rámci národní strategie přibližuje tab. 2.4.2.1.
Tab. 2.4.2.1: Návrh priorit Jihomoravského kraje v osách Národní strategie pro rozvoj venkova
Osa

1. konkurenceschopnost

2.ekologické obhospodařování
krajiny

3. rozvoj venkova v širším
smyslu

priority
Modernizace zemědělských podniků
Zvyšování přidané hodnoty zemědělské a lesnické prvovýroby
Podpora marketingu a odbytu
Poradenství v řízení
Správná zemědělská praxe + zpřístupnění pozemků a budování
infrastruktury
Poradenství
Platby v oblasti agro-ekologických opatření a v oblasti ochrany
zvířat (na základě dobrovolného závazku zemědělce)
Kompenzační platby v územích NATURA
Příspěvky na neproduktivní investice – zvýšení hodnoty území pro
veřejnost
Kompenzační platby zemědělcům v neproduktivních oblastech
(jiných než horských)
Platby na ekologická opatření při hospodaření v lese
Příspěvky na neproduktivní investice (dodržení eko-agro opatření v
oblastech NATURA)
První zalesnění zemědělské půdy
Diverzifikace (rozmanitost) ekonomiky v oblasti nezemědělských
činností
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LEADER

Základní služby pro hospodářství a obyvatelstvo venkova
(infrastruktura pro skupinu vesnice v malém měřítku)
Podpora turistiky
Podpora zakládání NEJMENŠÍCH podniků (podniky do 10
zaměstnanců) – posílení podnikatelské činnosti na venkově a
ekonomických struktur
Podpora řešení majetkových vztahů
Zvyšování hodnoty kulturního a přírodního dědictví a z toho
plynoucí podpora turistického ruchu
Obnova a rozvoj vesnice – zvyšování hodnoty kulturního dědictví
(např. oprava starých statků atd.)
Ochrana rázu krajiny
Podpora komunikace a komunikačních kanálů v rámci regionu
Zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských
oblastech
Cestovní ruch a zvyšování atraktivity území
Podpora spolků

Pramen: Národní strategický plán pro rozvoj venkova ČR, 2005

Programy pro rozvoj venkova
Od začátku 90. let se obce v České republice sdružují do tzv. svazků obcí. V současné době je
tato tendence cíleně podporována ze strany Spolku pro obnovu venkova. Vytvořené svazky
mohou získávat finanční prostředky prostřednictvím metody Leader, která umožňuje
spolupráci všech venkovských subjektů formou místního partnerství, která funguje na
principu iniciativy „zdola nahoru“. Tyto územní celky vytvářejí vlastní rozvojové strategie,
kterými řeší problematiku zlepšení kvality života, posílení místního ekonomického prostředí a
zhodnocení místní produkce a zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů ve venkovských
oblastech. Přednosti metody Leader se uplatňují také v prohloubení spolupráce mezi regiony a
snahou je navázat i spolupráci mezinárodní.
Principy Leaderu jsou pro rozvoj venkova zvlášť dobrou metodou, neboť vedou k pozitivním
efektům, plynoucím ze spojení různých subjektů, které ve venkovském prostoru působí.
Místní akční skupiny (MAS), využívající principu Leaderu, nejsou protikladem k místní
samosprávě, ale vhodně ji doplňují v úsilí o obnovu a rozvoj obcí.
Pro činorodý rozvoj místních akčních skupin je nutná vzájemná podpora, prostřednictvím
vzájemné informovanosti jak pasivní (internet – vytvoření portálu MAS), tak i aktivní
(semináře, pracovní jednání, společné společenské akce). MAS je nutno naučit orientovat se i
na jiné možné zdroje, např. soukromé zdroje z území MAS, grantové programy krajů aj. Je
třeba vytvořit systém systematického vzdělávání členů MAS v oblasti managementu a
administrativy, výběru projektů, práce s veřejností, monitoringu projektů apod. Podle NSP
fungovalo v ČR v roce 2004 celkem 16 MAS. Na území Jihomoravského kraje se – podle
údajů serveru leader.isu.cz – nacházejí následující MAS (obr. 2.4.2.1.):







Kyjovské Slovácko v pohybu (1)
MAS Partnerství venkova (2)
Mikroregion Strážnicko (3)
Region Podluží (4)
Společná cesta (5)
Svazek znojemských vinařských obcí Daníž (6)
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Obr. 2.4.2.1: Místní akční skupiny v Jihomoravském kraji
Pramen: leader.isu.cz

Pozitivním poznatkem z programů, které dosud využívaly metody Leader, je skutečnost, že
místní akční skupiny si plně uvědomují nezbytnost vytváření zásobníků kvalitních projektů, v
zájmu využití a náležitého zhodnocení místních specifik jako přípravy na nové programovací
období EU 2007-2013 a reálné využití Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
jako nástroje Společné zemědělské politiky EU.
Jako negativum je třeba uvést, že v některých případech prvotním zájmem místních akčních
skupin není vytváření funkčních partnerství, ale získání finančních prostředků a MAS jsou
zakládány účelově. Jako zátěž minulosti se někdy projevuje přetrvávající nedostatečná
komunikace mezi subjekty na venkově a nedůvěra k novým věcem a postupům.
Metoda Leader byla v České republice aplikována v následujících programech:





Program obnovy venkova
Program SAPARD
Program LEADER ČR
OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – podopatření 2.1.4 Leader +

Nástroje k realizaci strategií rozvoje zemědělství a venkova ČR po roce 2007
Systém přímých plateb SAPS (Single Area Payment Scheme) poskytuje zemědělcům plošnou
podporu na hospodaření na zemědělské půdě za podmínek dodržení dobré zemědělské a
environmentální praxe. Výrazně tak přispívá k naplnění cílů spojených s diverzifikací,
mimoprodukčními funkcemi zemědělství a údržbou krajiny. Od roku 2008 bude tento systém
v souladu s Revidovanou Společnou zemědělskou politikou nahrazen systémem SPS (Single
Payment Scheme), který dosavadní strategii zásadně rozšíří o podmínky dodržení „crosscompliance“, tedy dodržování legislativy EU v oblasti ochrany přírody, welfare zvířat a
ochrany zdrojů podzemních a povrchových vod. Přechod na SPS umožní České republice
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vyplácet v souladu s výše uvedenou revidovanou SZP tzv. „Uhlíkový kredit“, tedy podporu
pěstování energetických plodin a také převod zemědělské půdy do dlouhodobého klidu. Tyto
podpory přispějí k řešení závazků Kjótského protokolu spojeného s řešením problémů
klimatických změn.
Národní podpory jsou tradičně zaměřeny na specifické problémy spojené s cíli agrární,
lesnické a vodohospodářské politiky. V zemědělství se jedná zejména o podpory tradičních
chovů domácích plemen zvířat, podporu marketingu a odbytu kvalitní české potravinářské
produkce, podporu poradenství v zemědělství. Ve vodohospodářské oblasti je to pak obnova,
odbahnění a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, odstraňování následků povodní na
státním vodohospodářském majetku, prevence před povodněmi, rozvoj a obnova materiálně
technické základny drobných vodních toků a péče o vodní cesty. Další oblastí směřování
státních podpor je celý komplex opatření v lesích, směřující k mimoprodukčním funkcím lesa
i ke zlepšení produkčních vlastností lesních porostů.
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) poskytuje specifické podpory v
zemědělské a lesnické prvovýrobě spojené především s garancí úvěrů a dotací úroků z úvěrů.
Je součástí systému Národních podpor. Jeho cílem je rozvíjet doplňující opatření a cíle v
oblasti konkurenceschopnosti zemědělské a lesnické prvovýroby. V období po roce 2007
bude tento fond v souladu s cíli a prioritami i nadále poskytovat zejména garance
podnikatelských úvěrů se zaměřením na malé a střední podnikání a mladé zemědělce.
Program národního výzkumu (NAZV) je také součástí systému Národních podpor.
Strategickým prioritám České republiky odpovídá i zaměření Národního programu výzkumu.
Výzkumné úkoly z tohoto programu mohou být základem návrhů nových projektů
financovaných v rámci strategií EAFRD. V roce 2005 byly vyhlášeny dva základní programy,
které jsou plně v souladu se strategickými cíli Společenství. Jsou zaměřeny na efektivní
postupy v agrárním sektoru a ochranné a šetrné postupy hospodaření.
K naplnění stanovených národních strategií je dále možno využít i programů dalších resortů
národního hospodářství. Jedná se zejména o program podpory malého a středního podnikání
Ministerstva obchodu a průmyslu, Státní fond životního prostředí, Program rozvoje venkova a
další.
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2.5 MARGINALIZOVANÁ ÚZEMÍ
Centralita či marginalita území souvisí s jeho dopravní dostupností. Většina socioekonomické
aktivity se totiž soustřeďuje do městských center a koridorů, které je spojují. Podmínky pro
socioekonomický rozvoj regionů ležících mimo tato centra, a tedy v méně výhodné poloze,
jsou ve srovnání s centry mnohem horší. Nabídka socioekonomických aktivit je v těchto
regionech slabší, obyvatelé mají méně příležitostí k zapojení se do společnosti. Častým jevem
je nižší úroveň vzdělání obyvatelstva, což ztěžuje jejich přístup na trh práce. Nepříznivá
vzdělanostní struktura obyvatelstva znemožňuje vznik kvalifikovaných pracovních míst, např.
formou tuzemské či zahraniční investice do průmyslové výroby. V důsledku periferní polohy
je v těchto oblastech také méně příležitosti pro podnikání.
Vymezení marginalizovaných území
Na základě dopravní dostupnosti obcí, jíž se věnuje kapitola 2.2, byly mezi periferní oblasti
zahrnuty především regiony na jihozápadě a severu kraje (viz Přílohy 1 a 2). V jihozápadní
části kraje jsou to okolí Vranova nad Dyjí, dále Miroslavi, Hrušovan nad Jevišovkou a
Hevlína a obce západně od Moravského Krumlova. V severní části kraje jsou
marginalizovány obce severně od Tišnova, v okolí Letovic a Boskovic, v severní části
Moravského krasu, a také některé obce v okolí vojenského újezdu Březina. Dopravní
dostupnost – a tím i míru marginality – daného území ovlivňuje mimo jiné i přítomnost
železnice, Integrovaného dopravního systému atd.
V projektu „Průmět strategických dokumentů do území Jihomoravského kraje“ byla v roce
2002 provedena diferenciace území na základě výsledků analýzy vybraných skupin
socioekonomických indikátorů. Problémová a potenciálně rozvojová území byla vymezena na
základě komplexu 7 proměnných, bez ohledu na dopravní dostupnost. Znázorněna jsou
v příloze 3.
Území, ve kterých se kumulují negativní aspekty socioekonomického vývoje, jsou
soustředěna především při hranici kraje, nejvíce v okrese Znojmo (Vranovsko, "Jevišovicko",
Hrušovansko), dále na Lomnicku, Kunštátsku a Velkoopatovicku na okrese Blansko, v
částech Drahanské vrchoviny a na Kyjovsku a Bučovicku. Tato území mají několik
společných rysů socioekonomického vývoje: nadprůměrnou míru nezaměstnanosti, vysoký
podíl poproduktivního obyvatelstva, nevýhodnou vzdělanostní strukturu, starý bytový fond,
nedostatečnou vybavenost obcí technickou infrastrukturou.
Srovnání výsledků obou analýz ukázalo, že území vymezená oběma odlišnými metodami jsou
značně podobná. Ukazuje se tak, že "problémovost" socioekonomického vývoje je významně
podmíněna nevýhodnou geografickou polohou.
Diferenciace venkovských oblastí
Vzhledem k tomu, že venkovské oblasti hrají v Jihomoravském kraji významnou roli (podle
definice Národního strategického plánu rozvoje venkova je 88 % obcí kraje považováno za
venkovské - viz kap. 2.4.2), byla v rámci projektu „Průmět strategických dokumentů do území
Jihomoravského kraje“ (2003) hodnocena diferenciace socioekonomického vývoje ve
venkovských oblastech kraje. Toto empirické hodnocení bylo provedeno na základě
následujících indikátorů (dostupných pro jednotlivé obce):



index vývoje počtu obyvatel v letech 1991 – 2001
podnikatelská aktivita (počet podnikatelů na 1000 obyvatel)
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míra dlouhodobé nezaměstnanosti
cena zemědělské půdy
stáří domovního fondu (podíl trvale obydlených domů postavených před rokem 1945)
hustota zalidnění.

Výsledkem hodnocení byla identifikace oblastí k soustředěné pozornosti regionální politiky
kraje v oblasti zemědělství a venkova, jež jsou znázorněny v Příloze 4. Obce, označené na
základě souhrnného posouzení uvedených indikátorů jako problémové či ohrožené, jsou
soustředěny nejčastěji v marginalizovaných územích kraje. Jedná se převážně o oblasti se
zhoršenými přírodními podmínkami pro zemědělskou výrobu a současně v horší geografické
poloze (ztížená dopravní dostupnost). Nejvíce těchto obcí je na okraji Českomoravské
vrchoviny, zasahujícím na území kraje, tj. především na Vranovsku (zde zesíleno navíc
pohraniční polohou) a Jevišovicku v okrese Znojmo a na Lomnicku, Olešnicku a Letovicku v
okrese Blansko. Dále se tyto obce vyskytují na Drahanské vrchovině, včetně Moravského
krasu, v oblasti Litenčické vrchoviny a v Bílých Karpatech v okolí Velké nad Veličkou.
Způsoby pomoci marginalizovaným regionům
Problémy, vyplývající z odlehlé polohy a celkově slabé socioekonomické situace
marginalizovaných regionů, se v těchto oblastech kumulují, a proto tyto regiony vyžadují
zvláštní péči. Některé z marginalizovaných regionů se potýkají také s hospodářskými
problémy, danými jejich funkční specializací v minulosti. Usnesením vlády č. 722/2003 byly
definovány čtyři typy regionů vyžadující soustředěnou podporu státu. Cílem této podpory je
snižování rozdílů mezi socioekonomickou úrovní jednotlivých regionů, a tím zabezpečení
jejich harmonického a vyváženého rozvoje (vymezení těchto území většinou zahrnuje i
území marginalizovaná, i když toto hledisko nebylo prioritní při jejich určování):


strukturálně postižené regiony – není dokončena restrukturalizace průmyslu a
ekonomické základny celkově



hospodářsky slabé regiony – přetrvává nízká hospodářská výkonnost, nedostatečná
vybavenost infrastrukturou (dopravní, technickou, podnikatelskou), nepřitahují
podnikatelské aktivity



regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností - souhrnné hodnocení nezaměstnanosti
překračuje o 30 a více procentních bodů průměrnou hodnotu za území celé České
republiky, a která nejsou zařazena mezi strukturálně postižené nebo hospodářsky slabé
regiony



ostatní regiony vyžadující státní podporu – bývalé vojenské prostory, pohraniční
regiony, regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností, regiony postižené
živelnými pohromami atd.

Strukturálně postižené regiony byly vymezeny na základě podílu zaměstnanosti v průmyslu,
souhrnného hodnocení nezaměstnanosti a počtu soukromých podnikatelů na 1 000 obyvatel.
Pro určení hospodářsky slabých regionů byl určující podíl zaměstnanosti v zemědělství,
lesnictví a rybolovu, souhrnné hodnocení nezaměstnanosti, průměrná mzda, hustota osídlení
atd. U regionů s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností je klíčovým ukazatelem souhrnné
hodnocení nezaměstnanosti.
Diferenciace regionů má vliv např. na alokaci prostředků ze strukturálních fondů EU – řídící
orgány operačních programů v rámci NUTS II by měly v odůvodněných případech zvýhodnit
projekty realizované na těchto územích, popřípadě ty projekty, jejichž realizace by měla
příznivý dopad na jejich rozvoj.
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Mezi okresy, které byly v rámci celé ČR označeny za strukturálně postižené, se na území
Jihomoravského kraje nacházejí pouze tzv. hospodářsky slabé regiony, jimiž jsou okresy
Znojmo, Hodonín a Vyškov. Jak je patrné z Přílohy 1, jsou právě na území těchto okresů
identifikovány marginalizované oblasti, a to zvláště značná část okresu Znojmo (Vranovsko,
Hrušovansko a Jevišovicko), a také vojenský újezd Březina a jeho okolí v okrese Vyškov.
Pro území kraje a pro potřeby specifikace vnitrokrajské regionální politiky je vymezení
problémových území v rozmezí celých okresů nedostačující, neboť okresy jsou příliš velkými
územními jednotkami, v nichž se stírají rozdíly mezi jejich částmi. V návaznosti na výše
zmiňované usnesení vlády mohly být tedy v rámci jednotlivých krajů stanoveny na podobném
principu hospodářsky slabé nebo jinak ohrožené mikroregiony.
Pro území Jihomoravského kraje vymezeny problémové mikroregiony, vykazující stejné nebo
i horší negativní rysy socioekonomického vývoje jako území centrálně vymezených okresů.
Pro výběr těchto mikroregionálních území bylo stanoveno, aby se nenacházela na území těch
okresů, které jsou vyjmenovány v rámci ČR jako problémové (tj. ZN, VY a HO) s ohledem
na skutečnost, že tato území jsou již „pod ochranou“ celostátně stanovených pravidel a
nástrojů regionální politiky. Proto žádné z vybraných území nenáleží k marginalizovaným
oblastem, znázorněným v Příloze 1.
Problémové mikroregiony byly vymezeny v hranicích obvodů pověřených obecních úřadů
pouze na základě míry nezaměstnanosti v daných POÚ; Radou JMK byly schváleny v roce
2003. Pro efektivnější podporu problémových regionů a možnost čerpání finančních
prostředků z opatření 1.1 SROP (Podpora podnikání ve vybraných regionech) došlo v roce
2005 k aktualizaci těchto obvodů. Hodnotícím kritériem byla především míra
nezaměstnanosti, současně měl celkový počet obyvatel vybraných obvodů tvořit přibližně 12
% obyvatel kraje. S platností od 1.1.2006 budou k problémovým regionům Jihomoravského
kraje patřit obvody Mikulov, Pohořelice, Břeclav, Hustopeče, Ivančice a Velké Opatovice.
Marginalizované skupiny obyvatelstva
Marginalizace se ovšem netýká pouze území, tento jev ohrožuje také některé sociální
skupiny; přitom není rozhodující, zda tito lidé žijí v marginalizovaných oblastech či
střediscích osídlení. Národní akční plán sociálního začleňování na léta 2004 – 2006 vymezil
jako nejvíce zranitelné skupiny obyvatel osoby se zdravotním postižením; děti, mládež a
mladé dospělé; seniory; etnické menšiny a imigranty; bezdomovce; osoby opouštějící ústavní
výchovu nebo výkon trestu odnětí svobody. Pro podporu sociálního začleňování těchto skupin
jsou v Národním akčním plánu stanoveny následující aktivity:







zmírňování regionálních nerovností
usnadnění účasti na zaměstnání
usnadnění přístupu ke zdrojům
právům, zboží a službám pro všechny
prevence sociálního vyloučení
pomoc nejvíce ohroženým skupinám obyvatelstva.

Strategie sociálního začleňování vychází ze závěrů Evropské rady v Lisabonu, které
iniciovaly zahájení tzv. Lisabonského procesu, jehož cílem jsou komplexní ekonomické a
sociální reformy EU v období let 2000 – 2010 v duchu udržitelného rozvoje. Pro efektivní
realizaci těchto reforem je velmi důležité, aby při naplňování cílů kooperovaly všechny
úrovně státní správy a samosprávy.
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Shrnutí
Snižování existujících regionálních rozdílů uvnitř kraje je cílem krajské regionální politiky.
Její snahou by měla být podpora takových forem rozvoje, které odpovídají potenciálu daného
území. V marginalizovaných územích nelze předpokládat intenzivní rozmach podnikatelských
aktivit, zejména vyžadujících nasazení vysoce kvalifikované pracovní síly a vysokých
investic do vybudování potřebné podnikatelské infrastruktury (kromě dopravní, které je
naopak nutno věnovat velkou pozornost). V těchto oblastech je nadmíru důležitá spolupráce
s marginalizovanými skupinami obyvatel, které jsou v periferních oblastech zvláště ohroženy,
a podpora jejich sociálního začleňování. Je třeba hledat možnosti a budovat podmínky pro
takové socioekonomické aktivity, které budou šetrné k těmto územím, která mají většinou
dobré životní prostředí, tzn., je možno se orientovat převážně na podporu rozvoje šetrného
cestovního ruchu a rekreace, zpracování místních produktů, na řemeslnou a zemědělskou
výrobu a také na podporu vytváření podmínek pro kvalitní bydlení v environmentálně
hodnotné krajině. Podmínkou plnohodnotného rozvoje těchto území musí být zajištění dobré
dostupnosti veřejných služeb prostřednictvím kvalitní veřejné dopravy a postupné zlepšování
stavu technické infrastruktury v těchto obcích.
V rámci zpracovávání Aktualizace Programu rozvoje Jihomoravského kraje v roce 2005 bude
jako jeho samostatná část zpracovávána i aktualizace „Územní a odvětvové diferenciace
kraje“, kde bude aktualizováno i vymezení marginalizovaných území v kraji.
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3.

LIDSKÉ ZDROJE

3.1 STAV A VÝVOJ OBYVATELSTVA
Demografické chování populace se po roce 1989 výrazně změnilo. Charakter změn u
obyvatelstva v Jihomoravském kraji i jejich časový průběh byly obdobné jako v celé populaci
ČR, protože jejich příčinou byla zásadní společenská, politická a ekonomická transformace
celé společnosti. Rozdíl mezi demografickým chováním populace kraje a ČR a následně i
pozice kraje v rámci ČR se proto nijak významně neměnily. Nejintenzivnější změny proběhly
mezi lety 1992 a 1996. Došlo např. ke snížení počtu narozených dětí, umělých přerušení
těhotenství, snížení sňatečnosti, úmrtnosti atd. Díky těmto změnám přechází demografické
chování populace kraje i ČR od východoevropského modelu k západoevropskému.
Počet obyvatel
Vývoj počtu obyvatel je vyjádřen bazickým indexem (procentuální změnou počtu obyvatel
oproti roku 1991) na obr. 3.1.1. V průběhu 90. let se počet obyvatel v jednotlivých okresech
příliš neměnil, pouze v okrese Znojmo byl zaznamenán mírný nárůst populace oproti hodnotě
z roku 1990, který se udržel až do roku 2004. Od roku 1996 soustavně klesá počet obyvatel
města Brna (nejvýraznější pokles byl zaznamenán v letech 2001 a 2002), současně rostla
populace okresu Brno-venkov. Tento vývoj je projevem procesu suburbanizace. Počet
obyvatel ostatních okresů i celého Jihomoravského kraje nadále stagnuje či mírně klesá,
podobně jako počet obyvatel v celé ČR.
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Obr. 3.1.1: Vývoj počtu obyvatel v okresech Jihomoravského kraje v letech 1991 - 2004,
vyjádřený pomocí bazického indexu (1990 = 100 %)
Pramen: Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v roce …, ČSÚ

Porodnost
Na počátku 90. let se v Jihomoravském kraji rodilo ročně více než 14 tis. dětí. Od roku 2000
se počet živě narozených pohybuje v rozmezí 9,5 až 11,0 tis. dětí ročně, což odpovídá hrubé
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míře porodnosti 8,4 ‰ až 9,5 ‰. Ve většině let byly hodnoty hrubé míry porodnosti
v Jihomoravském kraji nižší než v ČR (viz obr. 3.1.2). Od roku 2001 je možné v kraji
pozorovat růst počtu narozených dětí.
Vývoj porodnosti v jednotlivých okresech Jihomoravského kraje zhruba kopíruje obecný
trend propadu porodnosti v 90. letech v kraji i v ČR. Ve většině okresů byla v 1. polovině 90.
let hrubá míra porodnosti nad průměrem ČR i kraje; výjimkou bylo město Brno, kde byla
porodnost silně podprůměrná. Od roku 1998 porodnost v Brně roste, od roku 2001 je (s
výjimkou roku 2003) nad krajským průměrem. V okresech Znojmo a Brno-venkov se
hodnoty hrubé míry porodnosti prakticky po celé sledované období pohybovaly nad
průměrem kraje. Největší propad porodnosti zaznamenaly na počátku 21. století okresy
Hodonín, Břeclav a Blansko.
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Obr. 3.1.2: Vývoj hrubé míry porodnosti v okresech Jihomoravského kraje v letech 1990 - 2004
Pramen: Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v roce …, ČSÚ

Oproti hrubé míře porodnosti je ukazatelem s lepší vypovídací schopností úhrnná plodnost,
neboli počet dětí připadajících průměrně na jednu ženu za její reprodukční období. Úhrnná
plodnost se v ČR v devadesátých letech výrazně snížila – z 1,89 v roce 1990 na 1,13 v roce
1999. Od roku 2000 úhrnná plodnost v ČR nepatrně roste, ve světovém měřítku však stále
patří k nejnižším hodnotám. Plodnost žen v Jihomoravském kraji je ještě nižší než v populaci
ČR (v roce 2003 v kraji jen 1,14, zatímco v republice 1,18). I když počátkem 90. let byly
hodnoty plodnosti žen na území dnešního Jihomoravského kraje mírně nadprůměrné, v roce
2003 byla v Jihomoravském kraji třetí nejnižší úhrnná plodnost – po Praze (1,10) a Zlínském
kraji (1,11); nejvyšší úhrnná plodnost byla zaznamenána v kraji Ústeckém, 1,30.
Změny porodnosti a plodnosti jsou způsobeny především odkládáním rození dětí do vyššího
věku matky. Demografové předpokládají, že se tento odklad zpomalí, přestože bude dále
pokračovat – v demograficky vyspělých západoevropských zemích je průměrný věk při
narození dítěte o 2 až 4 roky vyšší než v současnosti v ČR. Pak by mohly začít růst hodnoty
hrubé míry porodnosti i úhrnné plodnosti. Možným příznakem tohoto vývoje je zvyšování
hrubé míry porodnosti od roku 1998 v Brně, kde je současně nejvyšší průměrný věk matek při
narození dítěte. Rozdíly mezi okresy Jihomoravského kraje nejsou příliš velké a mají tendenci
se spíše snižovat.
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Úmrtnost
Úmrtnostní poměry jsou v Jihomoravském kraji ve srovnání s ČR poměrně příznivé. Od roku
1986 se úmrtnostní poměry v ČR i v kraji zlepšují, došlo také k významnému prodloužení
střední délky života. Po roce 1990 se tento proces ještě urychlil, zejména díky změnám ve
způsobu života – vzrostlo vědomí individuální odpovědnosti za vlastní zdraví, zlepšila se
dostupnost kvalitní zdravotnické péče, mění se stravovací návyky obyvatel, roste podíl
aktivních forem trávení volného času atd. Tyto změny probíhají současně v kraji i v ČR, a
proto je i jejich vliv na zlepšení úmrtnostních poměrů obdobný.
Absolutní počet zemřelých v Jihomoravském kraji se mezi lety 1990 a 2004 snížil bezmála o
pětinu (z 14,2 tis. na 11,6 tis. osob), což odpovídá poklesu hrubé míry úmrtnosti z 12,4 ‰ na
10,3 ‰. Faktické zlepšení úmrtnostních poměrů však bylo ještě větší, neboť ve stejné době
došlo – mimo jiné právě díky snížení úmrtnosti – k nárůstu podílu nejstarší složky
obyvatelstva na úkor složky nejmladší. Situace v okresech Jihomoravského kraje je patrná
z obr. 3.1.3. Dlouhodobě nejnižší hrubá míra úmrtnosti je v okresech Břeclav a Hodonín,
naopak nejvyšší úmrtnost se vyskytuje v okresech Vyškov, Brno-město a Brno-venkov.
Existuje tedy rozdíl mezi okresy v severní části kraje a okresy v části jižní, kde jsou
úmrtnostní poměry poněkud horší, a to i ve srovnání s průměrem ČR.
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Obr. 3.1.3: Vývoj hrubé míry úmrtnosti v okresech Jihomoravského kraje v letech 1990 - 2004
Pramen: Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v roce …, ČSÚ

Syntetickým ukazatelem úmrtnostních poměrů a do jisté míry i kvality života je naděje na
dožití při narození, nazývaná také střední délka života. Ta se od roku 1990 do roku 2004
zvýšila v ČR u mužů z 67,6 let na 72,6 let (tj. o 5,0 roku), v případě žen ze 75,4 let na 79,1
let, tj. o 3,7 roku. Úmrtnostní poměry v ČR se tak přibližují demograficky vyspělým
západoevropským populacím; i v nich se však naděje na dožití dále zvyšuje, i když pomaleji
než v ČR. Ve státech EU-15 byla v roce 2002 naděje na dožití mužů 75,8 let, žen 81,9 let.
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Tab. 3.1.1: Naděje na dožití při narození mužů a žen v krajích ČR (průměr let 2003 - 2004)
kraj
muži
ženy
Hlavní město Praha
74,1
79,6
Vysočina
73,3
79,4
Královéhradecký
73,1
79,2
Jihomoravský
72,9
79,6
Pardubický
72,9
78,8
Jihočeský
72,8
79,1
Česká republika
72,6
79,1
Olomoucký
72,6
79,1
Liberecký
72,4
78,3
Plzeňský
72,3
78,6
Středočeský
72,0
78,4
Zlínský
71,8
79,5
Karlovarský
71,3
77,5
Moravskoslezský
70,9
78,2
Ústecký
70,2
77,2
Pramen: Úmrtnostní tabulky za ČR a kraje za rok 2003-2004, ČSÚ 2005

Naděje na dožití při narození v Jihomoravském kraji je vyšší než průměr za republiku. Při
srovnání naděje na dožití mužů s ostatními kraji ČR – tabulka 3.1.1 – zaujímá Jihomoravský
kraj čtvrté místo s hodnotou 72,9 let (o 0,3 roku více než průměr ČR). Naděje na dožití žen je
v kraji nejvyšší v ČR – stejně jako v Praze dosáhla i v Jihomoravském kraji hodnoty 79,6 let,
což je o 0,5 roku více než republikový průměr.
Přirozený přírůstek
Díky prudkému propadu intenzity porodnosti dochází od roku 1994 v Jihomoravském kraji
podobně jako v ČR od roku 1994 k úbytku počtu obyvatel přirozenou měnou (obr. 3.1.4),
podobně jako v nově přijatých státech EU s výjimkou Malty. Naproti tomu ve státech EU-15
obyvatelé přirozenou měnou přibývají. Úbytek v Jihomoravském kraji byl významnější než
v ČR, zvláště v letech 1996 – 2002. Vývoj v letech 2003 – 2004 naznačuje relativně
významný růst přirozeného přírůstku v kraji i republice, způsobený současným zvýšením
porodnosti a poklesem úmrtnosti. Zatím je však příliš brzy na rozhodnutí, zda se jedná o
náhodný výkyv nebo změnu trendu.
Přirozený přírůstek, jehož vývoj je znázorněn na obrázku 3.1.4, je od roku 1995 ve všech
okresech Jihomoravského kraje záporný. Rozdíly mezi okresy z hlediska přirozeného
přírůstku se v posledních letech snížily. Mezi lety 2003 a 2004 se velmi výrazně zvýšil
přirozený přírůstek v okresech Břeclav, Vyškov a Brno-venkov; v okrese Brno-venkov již
dokonce dosáhl kladné hodnoty (0,1 ‰).
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Obr. 3.1.4: Vývoj přirozeného přírůstku v okresech Jihomoravského kraje v letech 1990 - 2004
Pramen: Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v roce …, ČSÚ

Migrace
Demografický vývoj probíhá v různých regionech ČR obdobně, a proto je zdrojem změn v
rozmístění obyvatelstva především migrace. Migrační chování přitom také prošlo a prochází
významnými změnami. Celková intenzita stěhování je nízká a po roce 1990 se dále snížila –
hlavní příčinou byl útlum bytové výstavby a nefungující trh s byty.
Teprve od roku 2001 došlo v Jihomoravském kraji k výraznému zvýšení objemu migrace (tj.
součtu vystěhovalých a přistěhovalých), současně se však změnilo saldo migrace, čili rozdíl
hrubou měrou imigrace a emigrace (obr. 3.1.5). Do roku 2000 se do kraje přistěhovalo více
obyvatel než se z něho vystěhovalo, a kladné saldo migrace tak snižovalo úbytek obyvatelstva
přirozenou měnou. V letech 2001 a 2002 bylo saldo záporné (tato změna je však z části
způsobena také změnou metodiky evidence stěhování od roku 2001), v následujících letech
již bylo opět kladné.

počet přistěhovalých a vystěhovalých

11000

10,0

10000

8,0

9000
8000

6,0

7000
6000

4,0

5000

2,0

4000
3000

0,0

hrubá míra imigrace a emigrace (‰)

12,0

12000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

přistěhovalí

vystěhovalí

hrubá míra imigrace

hrubá míra emigrace

Obr. 3.1.5: Vývoj absolutního počtu a hrubých měr přistěhovalých a vystěhovalých
v Jihomoravském kraji v letech 1990 – 2004
Pramen: Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v roce …, ČSÚ
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Od poloviny 90. let se výrazně projevuje suburbanizace; kvantitativně je významná zatím
především v zázemí Brna. Právě díky stěhování obyvatel Brna za bydlením mimo vlastní
město je okres Brno-venkov migračně nejvíce atraktivním okresem kraje i jedním z nejvíce
atraktivních v rámci celé ČR (obr. 3.1.6). Nejméně atraktivním okresem je Brno-město.
Poměrně rychlý úbytek počtu obyvatel města je důsledkem úbytku obyvatel přirozenou
měnou, a zejména výrazným úbytkem migrací.
Záporné migrační saldo má od roku 2001 také okres Hodonín (v letech 2001 a 2002 i okres
Břeclav), nejvíce kladné – mimo Brno-venkov – okres Vyškov. Přírůstek obyvatel migrací byl
od roku 2000 zaznamenán také v okresech Blansko a Znojmo.
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Obr. 3.1.6: Vývoj migračního salda (rozdíl počtu přistěhovalých a vystěhovalých vztažený na
1000 obyvatel středního stavu) v okresech Jihomoravského kraje za období 1990 - 2004
Pramen: Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v roce …, ČSÚ

V počtu přistěhovalých cizinců1 zaujímá Jihomoravský kraj 3. místo mezi kraji ČR (5 339, tj.
desetina všech cizinců přistěhovalých do ČR za rok 2004). Nejčastějším státním občanstvím
cizinců přicházejících do ČR je Ukrajina (30,8 % cizinců), dále Slovensko (18,6 %), Vietnam
(13,4 %), Polsko (6,8 %) a Rusko (5,8 %).
Dvě třetiny cizinců přistěhovalých do Jihomoravského kraje směřovaly do okresů Brno-město
a Brno-venkov2. Častěji přicházejí muži (66,0 %) než ženy (34,0 %). Dominantním důvodem
přistěhování do JMK je změna pracoviště (tento důvod uvedly čtyři pětiny cizinců), dalším
relativně významným důvodem je následování rodinného příslušníka (11,5 % cizinců).
Tab. 3.1.2: Cizinci přistěhovalí do okresů Jihomoravského kraje v roce 2004 podle důvodů
přistěhování
Důvod přistěhování (%)
celkem
Blansko
Brno-město
1
2

396
3 353

následování rod.
změna
jiné důvody
učení, studium
příslušníka
pracoviště
90,7
0,0
8,1
1,3
75,5
11,7
11,0
1,8

Cizinci v České republice – počet cizinců v ČR, ČSÚ 2005
Cizinci v České republice – vnitřní a zahraniční migrace, ČSÚ 2005
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Brno-venkov
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo
Jihomoravský kraj

1 458
303
358
363
213
6 444

86,4
76,6
89,1
91,2
67,6
80,3

0,3
0,3
1,1
0,6
1,4
6,3

10,7
22,4
9,8
6,6
26,3
11,5

2,5
0,7
0,0
1,7
4,7
1,9

Pramen: Cizinci v České republice – vnitřní a zahraniční migrace, ČSÚ 2005
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3.2 SOCIOEKONOMICKÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA
Věk
Vývoj věkové struktury Jihomoravského kraje a ČR v letech 1991 až 2004 jsou si navzájem
velmi podobné (vývoj podílu před- a poproduktivní složky obyvatelstva v kraji a republice je
znázorněn na obr. 3.2.1). V důsledku poklesu porodnosti rychle klesá podíl dětské složky
populace (od roku 1991 přibližně o čtvrtinu, na hodnotu 14,7 % v roce 2004) a zvyšuje se
podíl obyvatelstva v poproduktivním věku (20,3 % v roce 2004); v posledních letech se
tempo růstu zvýšilo. V kraji byl navíc podíl osob nad 60 let věku v celém období vyšší než
v ČR; v roce 2004 to bylo o 0,6 procentního bodu. Ve srovnání se státy EU-15 je v kraji i
v ČR velmi nízký podíl mladých (průměr za EU-15 je 17,3 %) a vysoký podíl nejstarší složky
populace (15,8 % ve státech EU-15). V kraji i ČR je podíl mladých osob nižší než starých, ve
státech EU-15 je tomu naopak. Podíl osob v produktivním věku v kraji (65,0 %) přibližně
odpovídá hodnotě za ČR (65,4 %) a je jen nepatrně menší než průměr EU-15 (66,8 %).
Vyšší podíl osob v poproduktivním věku je dán příznivějšími úmrtnostními poměry
Jihomoravského kraje, charakterizovanými vyšší střední délkou života mužů i žen, a také
menší mírou ovlivnění kraje poválečným odsunem obyvatel a dosídlením. V příštích letech je
možné očekávat další nárůst podílu nejstarší složky populace a pokles podílu populace
nejmladší. Příčinou bude stále nízká míra porodnosti a vstup osob ze silných poválečných
ročníků do poproduktivního věku. Následkem toho se budou zvyšovat nároky na důchodové
zabezpečení, zdravotní a sociální služby atp.
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Pramen: Vývoj obyvatelstva České republiky v roce …, ČSÚ

Průměrný věk obyvatelstva kraje byl v roce 2003 jen nepatrně vyšší než průměrný věk
populace ČR (39,8 let v kraji, 39,5 let v ČR), ve srovnání s průměrem EU-15 však již o 0,9
roku vyšší. V meziokresním srovnání mají nejnižší průměrný věk okresy Břeclav a Znojmo
(méně než 39,0 let), které byly nejvíce zasaženy poválečným odsunem. Výrazně nejstarší je
populace města Brna (průměrně 41,1 let), což je o 2,5 roku více než v okrese Znojmo.
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Pohlaví
Strukturu obyvatelstva podle pohlaví je možné charakterizovat pomocí indexu maskulinity,
neboli počtu mužů, připadajících na 1 000 žen v populaci. Přestože se v Jihomoravském kraji
i v ČR rodí více chlapců (na 1 000 narozených dívek připadá v kraji 1 066 chlapců), celkově
v populaci převažují ženy (tab. 3.2.1). Více žen než mužů se v kraji objevuje od 47 let věku
(index maskulinity je poprvé menší než 1 000), v ČR o rok později.
I když se v kraji rodí vyšší podíl chlapců než v ČR (1 066 oproti 1 060), ve věkové skupině
0 – 14 let již chlapci zaujímají menší podíl (1 054). Už u nejmladší skupiny obyvatelstva se
tedy projevuje nadúmrtnost mužů. Nejvýraznější je nadúmrtnost mužů v poproduktivním
věku, což souvisí s vyšší střední délkou života žen než mužů (v kraji o 6,7 let); např. u osob
nad 90 let tvoří muži již pouze čtvrtinu populace. Střední délka života mužů v kraji je sice
vyšší než v ČR, přesto je podíl mužů na nejstarší populaci v Jihomoravském kraji menší než
v ČR.
Tab. 3.2.1: Struktura obyvatelstva podle pohlaví a věkových skupin v roce 2004
Jihomoravský kraj
ČR
Věk
Muži
Ženy
ima
Muži
Ženy
0
5 494
5 155
50 195
47 360
1 066
0-14
84 754
80 421
784 186
742 760
1 054
15-59
367 444
362 177
3 366 074
3 311 038
1 015
60+
92 680
135 725
830 653
1 185 866
683
celkem
544 878
578 323
4 980 913
5 239 664
942

ima
1 060
1 056
1 017
701
951

Pramen: Věkové složení obyvatelstva ČR v roce 2004, ČSÚ 2005

Struktura obyvatel podle vzdělání, národnosti a náboženského vyznání je posuzována na
základě údajů ze Sčítání lidu, domů a bytů, provedeného k 1.3.2001. Pouze z tohoto zdroje je
totiž možné získat informace až do úrovně obcí (viz mapové přílohy).
Vzdělanost
Vzdělanostní struktura obyvatelstva kraje (obr. 3.2.2) je velmi podobná struktuře ČR, hodnoty
se liší pouze v desetinách procent. Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (10,3 %) byl
ovšem v kraji v roce 2001 o 1,4 procentního bodu vyšší než v ČR. Ve srovnání se strukturou
zachycenou při sčítání v roce 1991 došlo k významnému nárůstu formální vzdělanosti v kraji,
zvláště u vysokoškolského vzdělání (z 6,9 % na 10,3 %). O třetinu poklesl podíl obyvatel se
základním vzděláním a bez vzdělání. V evropském srovnání je však stupeň formální
vzdělanosti ČR i Jihomoravského kraje stále velmi nízký.
Jihomoravský kraj
10,3%

0,9%

základní a bez vzdělání
23,6%

28,1%
37,0%

vyučení a stř. odborné
bez maturity
úplné střední, vyšší
odborné, nástavbové
vysokoškolské
nezjištěno
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okres Brno-město

okres Blansko
7,2%

0,7%

22,7%

1,1%

17,9%

17,7%

27,2%

29,6%

33,7%

42,2%

okres Břeclav
okres Brno-venkov
7,2%

5,5%

0,7%

23,5%

1,3%
29,4%

24,2%

26,5%

39,6%

42,0%

okres Vyškov

okres Hodonín
6,1%
24,8%

19,1%

7,2%

28,2%

0,8%

25,7%

25,6%

21,9%

40,7%

okres Znojmo
5,5%

0,7%

23,2%

30,5%

40,1%

Obr. 3.2.2: Vzdělanostní struktura obyvatelstva v okresech Jihomoravského kraje (2001); data
vyjadřují podíl uvedené kategorie vzdělání na počtu obyvatelstva staršího 15 let (%).
Pramen: SLDB 2001, ČSÚ

V rámci kraje je nejvyšší stupeň vzdělanosti v Brně, kde má nejméně maturitu 52,3 %
obyvatel starších 15 let (v ČR i v kraji úzce souvisí úroveň formální vzdělanosti a stupeň
urbanizace). Nejnižší podíl obyvatel s alespoň středoškolským vzděláním v kraji je v okresech
Znojmo a Břeclav (29,1 %, resp. 30,3 % obyvatel starších 15 let), jejichž stupeň formální
vzdělanosti patří k nejnižším i v rámci celé republiky.
Národnost
Národnostní struktura obyvatelstva kraje je poměrně homogenní. V roce 2001 se celkem
95,7 % obyvatel kraje přihlásilo k české nebo moravské národnosti (v roce 1991 to bylo
97,2 % obyvatel). Početně největší národnostní menšinou jsou Slováci (1,4 % populace), kteří
nejčastěji žijí v dosídlovaném pohraničí okresů Znojmo a Břeclav. Od roku 1991 se však
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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jejich podíl o třetinu snížil. V pořadí dalšími minoritami jsou Ukrajinci a Vietnamci, relativní
podíl obyvatel těchto národností však v kraji nepřesahuje 0,1 %.
Viditelnou menšinou jsou Romové, kteří se však nejčastěji hlásí k české nebo slovenské
národnosti. K romské národnosti se v roce 2001 přihlásilo pouze 631 osob, tj. 0,04 %
obyvatelstva (pouze čtvrtina podílu v roce 1991; tento rozdíl je však dán právě přihlášením se
k jiné národnosti). Žijí nejčastěji segregováni v městských čtvrtích či obytných blocích s horší
kvalitou obytného prostředí a jsou také společensky marginalizováni. Vztah Romů a majoritní
společnosti je zdrojem napětí uvnitř částí jihomoravské společnosti i předmětem mezinárodní
kritiky. Specifikem v této oblasti je existence unikátního Muzea romské kultury v Brně.
Vyznání
Obyvatelstvo kraje – zejména ve venkovských regionech – je známé vysokým stupněm
religiozity. K některému náboženskému vyznání se přihlásilo při sčítání lidu v roce 2001
celkem 43,7 % obyvatel, tedy o třetinu více než v ČR (32,1 %); ve srovnání s rokem 1991 je
to však o čtvrtinu méně. Dominantní část věřících, 89,0 %, je římskokatolického vyznání.
Nadpoloviční většinu obyvatel tvoří věřící v okrese Hodonín, následují okresy Blansko,
Břeclav a Brno-venkov (tabulka 3.2.2). V roce 1991 byla méně než polovina obyvatel
věřících jen v okrese Brno-město. Přestože podíl obyvatel kraje hlásících se k náboženskému
vyznání je v rámci ČR výrazně nadprůměrný, i v Jihomoravském kraji pokročil proces
sekularizace – počet obyvatel kraje, kteří se nepřihlásili k žádnému vyznání, i v kraji poněkud
převyšuje počet věřících. I když je podíl věřících vyšší mezi staršími obyvateli, je zájem o
křesťanskou víru a hodnoty živý i v početných skupinách mládeže.
Tab. 3.2.2: Struktura obyvatelstva podle náboženského vyznání (2001)
v tom církev
Podíl věřících
nezjištěno bez vyznání
českobratrská
československá
obyvatel (%) římskokatolická
(%)
(%)
evangelická
husitská
1,6
Blansko
49,8
44,9
0,4
10,9
39,3
1,0
Brno-město
35,7
29,7
1,1
8,6
55,7
0,7
Brno-venkov
45,2
41,1
0,7
9,5
45,3
1,3
Břeclav
45,6
41,4
0,2
7,3
47,2
1,2
Hodonín
57,6
53,2
0,7
8,6
33,8
0,5
Vyškov
42,4
39,0
0,6
8,8
48,7
0,7
Znojmo
41,1
37,8
0,2
8,9
49,9
Jihomoravský kraj
43,7
38,9
1,0
0,7
8,8
47,5
1,1
ČR
32,1
26,8
1,0
8,8
59,0
Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, ČSÚ 2002
Okres
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3.3.1 Zaměstnanost
Vývoj zaměstnanosti po roce 1989
Transformace ekonomiky zahájená po r. 1989 se v oblasti pracovních sil projevila na území
Jihomoravského kraje velmi výrazně. Podle Bilance pracovních sil pracovalo k 31. 12. 1989
v kraji celkem 564,0 tis. pracovníků, z toho v primárním sektoru 76,4 tis. osob (13,6 %),
v sekundárním sektoru 269,1 tis osob (47,7 %) a v terciární sféře 218,5 tis. osob (38,7 %). Pro
devadesátá léta byl charakteristický rychlý úbytek počtu pracovníků ve výrobních odvětvích
národního hospodářství, který byl doprovázen nárůstem počtu pracovníků v terciární sféře,
zejména v odvětvích zaměřených na obchod a služby. K tomuto trendu došlo ve všech krajích
ČR.
Do konce roku 2004 došlo k celkovému snížení počtu zaměstnaných na území
Jihomoravského kraje o celou jednu desetinu (na 508,5 tis. osob). V primární sféře
ekonomiky byl tento pokles nejvýraznější; počet zaměstnaných v tomto sektoru klesl o celé
dvě třetiny na 25,9 tis. Primární sféra tak v současné době zaměstnává pouze 5,1% všech
zaměstnaných na území Jihomoravského kraje. K dalšímu poklesu počtu pracovníků došlu
v sekundárním sektoru ekonomiky, kde v uvedeném období zaniklo 73 tis. pracovních míst –
celá čtvrtina původního stavu. Tento pokles je nutno přičíst průmyslovým odvětvím; ve
stavebnictví došlo ve sledovaném období naopak k nárůstu počtu pracovních míst. Nyní je
v sekundární sféře zaměstnáno 38,6 % pracovníků v kraji. Tento celkový pokles byl alespoň
částečně kompenzován nárůstem nových pracovních míst v sektoru služeb (o 31 %, tj. 68,7
tis. míst), ke kterému došlo především v prvních letech sledovaného období. Terciérní sféra
tedy nyní zaměstnává 56,3 % pracovních sil v Jihomoravském kraji.
Dynamika změn ve struktuře zaměstnanosti byla v kraji v první polovině devadesátých let
nižší, než tomu bylo v rámci celé ČR; díky vyššímu růstu zaměstnanosti v terciární sféře byl
rovněž celkový úbytek počtu pracovních míst v kraji podstatně nižší. Lze říci, že
zaměstnanecká skladba v kraji se postupně přiblížila struktuře zaměstnanosti běžné ve
vyspělých ekonomikách. Došlo k poklesu podílu výrobních odvětví (zemědělství, průmysl
a stavebnictví) a naopak k nárůstu podílu nevýrobních odvětví na celkové zaměstnanosti.
Tab. 3.3.1.1: Vývoj v sektorové struktuře zaměstnanosti v Jihomoravském kraji (v letech 1989 –
2004)
ČR
Jihomoravský kraj
absolutně (v tis.) relativně (v %)
absolutně (v tis.) relativně (v %)
1989 I. primární
652,0
12,5
76,4
13,6
II. sekundární
2 479,0
47,3
269,1
47,7
v tom: průmysl
2 114,9
40,4
227,1
40,3
stavebnictví
364,1
7,0
42,0
7,4
III. terciární
2 105,8
40,2
218,5
38,7
celkem
5 236,9
100,0
564
100,0
2004 I. primární
202,3
4,3
25,9
5,1
II. sekundární
1 844,6
39,2
196,0
38,6
v tom: průmysl
1 409,0
29,9
143,1
28,1
stavebnictví
435,6
9,3
53,1
10,4
III. terciární
2 659,7
56,5
287,2
56,4
celkem
4 706,6
100,0
509,1 tis
100,0
Pramen: Bilance zdrojů pracovních sil za rok 1989, FSÚ 1990;
Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků výběrového šetření pracovních sil – roční
průměry 2004, ČSÚ 2005, výpočty GaREP
rok

sektor NH
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V posledních letech je již dynamika změn ve struktuře zaměstnanosti menší: konkrétně
v letech 2000 – 2004 k největšímu poklesu počtu zaměstnaných došlo v odvětví zemědělství,
lesnictví a rybolovu (téměř o 20 %), dále ve školství (o 12 %), peněžnictví a pojišťovnictví (o
více než pětinu) a ve veřejné správě, veřejné obraně a sociálním zabezpečení (o 12 %). Na
druhé straně největší nárůst počtu pracovních míst byl zaznamenán v dopravě, skladování a
telekomunikacích (o 18 %), ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a vody (o 9 %) a v ostatních
veřejných, sociálních a osobních službách (o téměř 7 %).
V roce 2004 bylo v kraji evidováno celkem 509,1 tis. obsazených pracovních míst (průměrný
stav). Sektorová skladba zaměstnanosti v kraji se od celostátní již příliš neliší. Mírně vyšší
podíl vykazuje zaměstnanost v primárním sektoru ekonomiky (5,1 % v kraji oproti 4,3 %
v ČR), naopak nižší je podíl zaměstnanců v sekundární sféře (38,5 % oproti 39,2 % v ČR).
Rozdíl v podílu osob zaměstnaných v sektoru služeb je jen nepatrný (0,1 %).
Tab. 3. 3. 1. 2: Odvětvová struktura zaměstnanosti v Jihomoravském kraji - průměrný stav v
roce 2004
ČR
Jihomoravský kraj
abs. (v tis.)
rel. (v %)
abs. (v tis.)
rel. (v %)
zemědělství, myslivost a související činnosti
162,9
3,5
22,8
4,5
lesnictví, rybolov, chov ryb a související činnosti
39,4
0,8
3,1
0,6
těžba nerostných surovin
58,6
1,2
2,1
0,4
zpracovatelský průmysl
1 274,2
27,1
132,1
25,9
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
76,2
1,6
8,8
1,7
stavebnictví
435,6
9,3
53,0
10,4
obchod, opr. motor. vozidel a spotřebního zboží
630,9
13,4
64,4
12,6
ubytování a stravování
174,8
3,7
15,8
3,1
doprava, skladování a spoje
364,0
7,7
37,8
7,4
Finanční zprostředkování
93,6
2,0
10,7
2,1
nemovitosti, pronájem, podnikatelské činnosti
281,5
6,0
37,3
7,3
veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení
322,5
6,9
30,0
5,9
vzdělávání
279,0
5,9
34,4
6,7
zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti
323,6
6,9
36,0
7,1
ostatní veřejné, sociální a osobní služby
184,4
3,9
20,1
3,9
činnosti domácností
3,2
0,1
0,1
0,0
exteritoriální organizace a instituce
1,0
0,0
0,3
0,1
nezjištěno
1,2
0,0
0,2
0,0
úhrnem
4706,6
100,0
509,1
100,0
Pramen: Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků výběrového šetření pracovních sil – roční
průměry 2004, ČSÚ 2005, výpočty GaREP
odvětví

Z hlediska podílu jednotlivých odvětví na celkovém počtu zaměstnaných osob
v Jihomoravském kraji je stále nejdůležitější zpracovatelský průmysl, který zaměstnává více
než čtvrtinu všech pracovníků v kraji (132,1 tis. osob). Následuje obchod, opravy motorových
vozidel a spotřebního zboží (64,4 tis.) a také stavebnictví (53 tis.). Poměrně významná jsou
z hlediska zaměstnanosti i odvětví dopravy, skladování a spojů (37,8 tis.), nemovitostí a
služeb pro podniky (37,3 tis.), zdravotnictví (36 tis.) a školství (34,4 tis.).
Ve srovnání s Českou republikou je pro Jihomoravský kraj charakteristická mírně vyšší
zaměstnanost v nemovitostech, pronájmech a podnikatelských činnostech (7,3 % oproti 6 %
v ČR), stavebnictví (10,4 % oproti 9,3 % v ČR) a v zemědělství (4,5 % oproti 3,5 % v ČR).
Na druhou stranu, nižší počty zaměstnaných jsou ve zpracovatelském průmyslu (25,9 %
oproti 27,1 % v ČR), veřejné zprávě (5,9 % oproti 6,9 % v ČR), v obchodu (12,6 % oproti
13,4 % v ČR) a těžbě nerostných surovin (0,4 % oproti 1,2 % v ČR).
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Struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva
Pro zjištění změn v odvětvové i sektorové skladbě pracovních sil na území jednotlivých
okresů Jihomoravského kraje v průběhu devadesátých let je možno využít údaje o odvětvové
skladbě ekonomicky aktivního obyvatelstva, které byly zjištěny při Sčítání lidu, domů a bytů.
V termínu posledního sčítání (1. 3. 2001) mělo na území Jihomoravského kraje trvalé
bydliště celkem 568 315 osob ekonomicky aktivních. Oproti předchozímu sčítání z roku 1991
došlo k poklesu počtu osob ekonomicky aktivních přibližně o 19 tis., tj.o 3,2 % (pro srovnání:
v celé ČR se jednalo o pokles o 3,1 %).
Změny v sektorové struktuře ekonomicky aktivního obyvatelstva v Jihomoravském kraji
v období mezi dvěma posledními sčítáními lidu v podstatě kopírovaly trendy v celé České
republice. Ve srovnání s vývojem v ČR došlo v kraji k relativně nižšímu poklesu počtu
ekonomiky aktivních zaměstnaných v primárním sektoru ekonomiky a naopak k relativně
vyššímu úbytku ekonomicky aktivních v průmyslu. Relativně vyšší než v ČR byl v kraji
nárůst počtu ekonomicky aktivních zaměstnaných ve stavebnictví a také v terciární sféře jako
celku. Z jednotlivých okresů kraje k nejvýznamnějším změnám ve struktuře ekonomické
aktivity obyvatelstva došlo ve městě Brně a dále v okrese Brno – venkov a také Hodonín.
Naopak nejméně se odvětvová skladba obyvatelstva ekonomicky aktivního změnila v průběhu
let 1991 – 2001 v okresech Vyškov a Znojmo.
Tab. 3.3.1.3: Vývoj v sektorové struktuře ekonomicky aktivního obyvatelstva v Jihomoravském
kraji v letech 1991 – 2001
rok

sektor NH

v tom okres
Česká
Jihomorav.
BrnoBrnorepublika
kraj
Blansko
Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo
město venkov

627 904
7 297
5 640 10 302
73 464
1991 I. primární
II. sekundární
2 432 861
267 872 32 246 85 863 41 617
v tom: průmysl
2 020 963
218 222 29 605 64 891 35 577
stavebnictví
411 898
2 641 20 972 6 040
49 650
III. terciární
2 360 337
246 070 16 034 112 260 28 650
celkem
5 421 102
587 406 55 577 203 763 80 569
I. primární
230 475
2 943
1 972 3 792
28 259
2001 II. sekundární
1 980 672
214 329 26 574 55 346 33 886
v tom: průmysl
1 525 837
156 847 22 298 36 710 24 958
stavebnictví
454 835
4 276 18 636 8 928
57 482
III. terciární
2 644 418
291 025 20 559 123 757 36 855
neuvedeno
odvětví
397 835
2 703 13 361 3 759
34 702
celkem
5 253 400
52
779 194 436 78 292
568 315
index I. primární
36,7
40,3
35,0 36,8
38,5
2001/
II. sekundární
81,4
82,4
64,5 81,4
80,0
1991
75,5
75,3
56,6 70,2
71,9
v % v tom: průmysl
stavebnictví
110,4
161,9
88,9 147,8
115,8
III. terciární
112,0
128,2
110,2 128,6
118,3
celkem
96,9
95,0
95,4 97,2
96,7
Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 1991, 2001, ČSÚ Praha, výpočty GaREP

14 228
25 045
20 256
4 789
25 105
64 378
5 528
23 513
17 308
6 205
29 436

13 294
42 744
35 601
7 143
25 761
81 799
4 854
35 770
27 506
8 264
33 607

4 848
63 325

4 239 3 363 2 429
78 470 43 848 57 165

38,9
93,9
85,4
129,6
117,3
98,4

36,5
83,7
77,3
115,7
130,5
95,9

7 236
19 175
15 852
3 323
17 672
44 083
2 680
17 748
13 128
4 620
20 057

37,0
92,6
82,8
139,0
113,5
99,5

15 467
21 182
16 440
4 742
20 588
57 237
6 490
21 492
14 939
6 553
26 754

42,0
101,5
90,9
138,2
129,9
99,9
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Současná odvětvová skladba ekonomicky aktivního obyvatelstva v kraji v zásadě odpovídá
struktuře v celé České republice. Rozdíly mezi jednotlivými okresy kraje jsou však poměrně
značné. Od ostatního území kraje se především výrazně odlišuje krajské město Brno a to
zejména vysoce podprůměrným zastoupením odvětví zemědělství a průmyslu a naopak
výrazně nadprůměrným zastoupením nevýrobního sektoru, především odvětví obchodních
služeb (činnosti v oblasti nemovitostí a služeb převážně pro podniky), výzkumu a vývoje, a
dále ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb, školství, zdravotnictví, obchodu a
finančních služeb. Odvětvová struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva ostatních okresů
kraje se od celostátní průměrné hodnoty už zásadně neliší – ovšem s výjimkou následujících
dvou případů:
 Pro okres Blansko je charakteristické zcela mimořádné zastoupení odvětví průmyslu
(podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva v tomto odvětví překračuje celostátní i
celokrajskou hodnotu o celou polovinu!), což se následně projevuje nízkými podíly téměř
všech odvětví terciární sféry.
 Okres Znojmo vykazuje mimořádně vysoký podíl ekonomicky aktivních
zaměstnaných v prvním sektoru ekonomiky (zemědělství a lesnictví); oproti celostátnímu
průměru je vyšší více než 2,5krát(!).
Tab. 3.3.1.4: Odvětvová struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva (údaje v %, stav k 1. 3.
2001)
Odvětví NACE

Česká
rep.

Jihomor.
kraj

v tom okres
BK

BM

BO

BV

HO

VY

ZN

Zemědělství, lesnictví
5,6
1,0
4,8
8,7
6,2
6,1 11,4
4,4
5,0
Průmysl celkem
42,3 19,9 31,9 27,3 35,0 30,0 26,1
29,1
27,6
Stavebnictví
8,1
9,6 11,4
9,8 10,5 10,5 11,5
8,7
10,1
Obchod
7,6 13,0 11,3
9,8 10,4
8,3 10,9
10,6
11,0
Pohostinství a ubytování
2,5
4,1
3,0
4,2
3,0
2,5
4,9
3,8
3,6
Doprava, sklad., pošty, telekom.
4,7
6,3
6,6
7,9
6,3
5,9
5,7
6,7
6,3
Peněžnictví a pojišťovnictví
1,4
2,3
1,5
1,6
1,3
1,6
1,6
2,1
1,8
Výzkum a vývoj, služby pro
3,8
9,9
5,1
4,3
2,9
3,9
2,8
5,2
6,0
podniky
Veřejná správa; obrana
5,0
6,3
5,1
6,2
5,3
8,1
6,7
6,1
6,0
Školství
5,8
7,6
5,1
4,5
5,2
5,7
5,2
5,3
6,0
Zdravotnictví, veter. a sociál.
5,2
7,6
5,3
4,0
4,6
5,6
5,2
5,6
5,9
činnosti
Ostatní veřejné, soc. a osobní
3,1
6,6
4,0
4,0
3,8
4,2
3,8
5,0
4,8
služby
neuvedeno
5,1
6,9
4,8
7,7
5,4
7,7
4,2
7,6
6,1
Počet pracovníků celkem
100,0
100,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, ČSÚ Praha, výpočty GaREP

Struktura podnikatelských subjektů
Podle statistického Registru ekonomických subjektů bylo na území Jihomoravského kraje
k 31. 3. 2005 evidováno celkem 254 897 subjektů. Právnických osob bylo 52 192 (tj. 20,4 %),
fyzických 202 705 (tj. 79,6 %). V rámci kategorie „fyzické osoby“ velká většina subjektů
podnikala podle živnostenského zákona (176 118 osob), soukromých zemědělců bylo 12 685,
registrováno bylo dále 1 234 zemědělských podnikatelů. V kategorii „ostatní“ (svobodná
povolání atd.) bylo evidováno 12 730 osob. Téměř tři pětiny „právnických osob“ vyvíjely
činnost jako „obchodní společnosti“ (30 922 subjektů, z toho dvě třetiny – 19 308 – ve
městě Brně) družstev bylo 1 555, státních podniků již jen 90.
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Obdobně jako v celé ČR i na území Jihomoravského kraje nejvíce subjektů vykazuje činnost
v odvětví obchodu. K 31. 3. 2005 jich bylo 65,7 tis., tj. celá čtvrtina z celkového úhrnu.
53 256 subjektů (tj. 20,9 %) podnikalo v oblasti nemovitostí, pronájmů a podnikatelských
služeb. Odvětví zpracovatelského průmyslu vykázalo jako hlavní činnost 35 991 jednotek
(14,1 % z úhrnu), ve stavebnictví podnikalo 28 266 jednotek (11,1 %). V zemědělství (včetně
lesnictví a rybolovu) vyvíjelo činnost 16 839 subjektů (tj. 6,6 % z celkového stavu) a jejich
počet se stále snižuje.
Tab. 3.3.1.5: Složení Registru ekonomických subjektů (stav k 31. 3. 2005)
Počet jednotek
v tom
fyzické osoby
z toho
okres
právnické
soukromí zemědělští
celkem
celkem
osoby celkem
ostatní
živnostníci
rolníci
podnikatelé
Blansko
19 043
3 189
15 804
13 678
1 079
81
1 016
Brno – město
107 440
28 320
79 120
72 220
781
40
6 079
Brno – venkov
32 791
5 677
27 114
23 831
1 692
212
1 379
Břeclav
26 146
4 004
22 142
16 860
3 692
350
1 240
Hodonín
30 608
4 741
25 867
21 726
2 594
229
1 318
Vyškov
16 409
2 489
13 920
11 930
1 100
117
773
Znojmo
22 460
3 772
18 688
15 873
1 685
205
925
Kraj celkem
254 897
52 192
202 705
176 118
12 685
1 234
12 730
Pramen: Statistický bulletin. Jihomoravský kraj za 1. čtvrtletí 2003, Brno, ČSÚ 2005, výpočty GaREP

Podle údajů Českého statistického úřadu bylo na území Jihomoravského kraje bylo k 31. 3.
2005 přihlášeno celkem 177 321 malých organizací (tj. těch, které deklarovaly méně než 25
zaměstnanců). Tyto subjekty tvoří více než 98 % ze všech organizací, které uvedly stavy
svých pracovníků. Firem, které zaměstnávají alespoň 25 pracovníků, je v kraji pouze 2 970,
přičemž v Brně sídlí 45 % z nich (celkem 1 335 organizací).
Tab. 3.3.1.6: Podnikatelské subjekty v jednotlivých okresech Jihomoravského kraje podle počtu
zaměstnanců (k 31. 3. 2005)
okresy
Brno Brno kraj
Blansko
Břeclav Hodonín Vyškov
venkov
Počet zaměstnanců
město
celkem
neuvedeno
5 468
32 347
9 590
7 100
8 579
4 640
74 606
0
11 051
58 201
19 055
15 919
18 225
9 828
145 065
1–9
1 991
13 532
3 287
2 447
3 960
1 505
27 945
10 – 24
296
2 025
534
417
471
242
4 311
25 – 99
176
1 011
261
203
294
151
2 294
100 – 499
52
274
60
56
71
41
597
500 - 999
7
34
2
3
6
1
54
nad 1 000
2
16
2
1
2
1
25
celkem
254 897
19 043 107 440
32 791
26 146
30 608
16 409
Pramen: Statistický bulletin. Jihomoravský kraj za 1. čtvrtletí 2003, Brno, ČSÚ 2005, výpočty GaREP

Znojmo
6 882
12 786
2 223
326
198
43
1
1
22 460

Podle údajů České správy sociálního zabezpečení (dále ČSSZ) vyvíjelo na území
Jihomoravského kraje k 30. 6. 2005 činnost celkem 27,3 tis. malých organizací (s méně než
25 zaměstnanci), které celkově zaměstnávaly 137,2 tis. pracovníků. Průměrná velikost
„malého podniku“ tak v kraji představovala 5,0 pracovníka a oproti stavu před pěti lety se
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zmenšila. Relativně největší jsou tyto podniky v okresech Brno – venkov, Znojmo a Vyškov,
naopak nejmenší jsou v okresech Brno – město a Blansko.
Ke stejnému datu ČSSZ v Jihomoravském kraji evidovala 100,1 tis. osob samostatně
výdělečně činných, z nichž 72,7 tis vykonávalo tuto činnost v hlavním a 27,4 tis. ve vedlejším
pracovním poměru. Více než 39 % z tohoto počtu sídlilo přímo ve městě Brně. Za posledních
8 let se počet malých organizací v kraji (do 25 pracovníků) zvýšil o přibližně jednu šestinu,
ovšem počet jejich pojištěnců vzrostl pouze o zhruba jednu desetinu. Význam Brna jako
centra rozvoje malého a středního podnikání se v uvedeném období zvýšil.
Tab. 3.3.1.7: Rozvoj drobného podnikání v jednotlivých okresech Jihomoravského kraje
v období leden 1997 – červen 2005
Okres

Organizace do 25 pracovníků
Počet OSVČ vykonávajících
činnost k 30.6.2005
Počet pojištěnců
Průměrná velikost
v poměru
firmy (osob)
1997
2005
1997
2005
1997
2005
hlavním
vedlejším
Blansko
1 682
1 858
9 503
9 075
5,65
4,88
5 899
2 270
Brno – město
11 048
12 848
57 936
62 114
5,24
4,83
26 915
12 256
Brno - venkov
2 889
3 562
14 942
19 772
5,17
5,55
11 078
3 832
Břeclav
2 093
2 395
11 139
12 420
5,32
5,19
7 701
2 392
Hodonín
2 640
2 839
13 715
14 021
5,20
4,94
8 864
3 166
Vyškov
1 276
1 491
6 778
7 824
5,31
5,25
5 412
1 594
Znojmo
1 878
2 259
9 044
12 012
4,82
5,32
6 792
1 920
Jihomor. kraj
23 506
27 252 123 057 137 238
5,24
5,04
72 661
27 430
Pramen: Česká správa sociálního zabezpečení, 1997, 2005 výpočty GaREP
Počet firem

Úroveň průměrných výdělků v kraji
Podle údajů ČSÚ dosáhla v 1. čtvrtletí roku 2005 průměrná mzda1) v Jihomoravském kraji
hodnoty 16 180 Kč. Nejvyšší platy byly vypláceny v okrese Brno - město (17 329 Kč),
následují okresy Brno - venkov (16 275 Kč), Vyškov, Břeclav, Blansko, Hodonín a Znojmo
(14 137 Kč). V porovnání s celorepublikovým průměrem je mzda dosažená v kraji nízká,
představuje pouze 88,7 % celostátní úrovně. Dle výše průměrné mzdy zaujímá Jihomoravský
kraj sedmé místo mezi kraji České republiky (nadprůměrné mzdy jsou vypláceny na úrovni
krajů pouze v Praze). Ve všech sousedních krajích ČR bylo v prvním čtvrtletí roku 2005
dosaženo nižších průměrných výdělků než v kraji Jihomoravském, i když v relativním
vyjádření rozdíl v jednotlivých případech představuje pouhých 2,7 – 4,8 %. V kraji
Jihočeském činil průměrný výdělek 15 739 Kč, v kraji Vysočina 15 410 Kč, v Pardubickém
kraji 15 718 Kč, v Olomouckém 15 695 Kč a ve Zlínském 15 582 Kč.

1)

Údaje roku 2005 jsou za podnikatelskou sféru bez malých podniků (do 20-ti zaměstnanců) a podnikatelů nezapsaných
do obchodního rejstříku a za rozpočtovou sféru bez ohledu na počet zaměstnanců. Údaje byly zpracovány sídelní metodou,
tzn v těch okresech, ve kterých měli zaměstnavatelé sídla. Jedná se o údaj na přepočtenou osobu, který respektuje častý
výskyt částečných úvazků v soukromé sféře (konečný údaj je hodnota dopočítaná na plný úvazek). Údaje publikovány
ve Statistickém bulletinu Jihomoravského kraje, ČSÚ Brno 2005.
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Tab. 3.3.1.8: Vývoj průměrných mezd v jednotlivých okresech Jihomoravského kraje v letech
1999 - 2003
Okres

1999

Výše průměrné mzdy (Kč)
2000
2001
2002

2003

Blansko
Brno – město
Brno - venkov
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo
Jihomoravský
kraj
Česká republika

10 331
12 983
11 698
10 893
10 845
10 631
10 639
11 803

11 267
13 755
12 481
11 439
11 385
11 305
11 249
12 534

11 719
15 130
13 501
12 370
12 225
12 181
12 191
13 619

12 692
15 061
14 055
12 864
12 510
12 708
12 625
14 052

13 950
16 383
14 789
13 666
13 544
13 684
13 394
15 198

12 651

13 484

14 633

15 707

16 917

Index
růstu
03/99
1,35
1,26
1,26
1,25
1,24
1,28
1,25

81,66
102,62
92,47
86,10
85,72
84,03
84,10

83,56
102,01
92,56
84,83
84,43
83,84
83,42

80,09
103,40
92,26
84,53
83,54
83,24
83,31

80,80
95,89
89,48
81,90
79,65
80,91
80,38

82,46
96,84
87,42
80,78
80,06
80,89
79,17

1,28
1,33

93,30
100,00

92,95
100,00

93,07
100,00

89,46
100,00

89,84
100,00

1999

Dosažená úroveň ČR = 100
2000
2001
2002

2003

Pramen: Okresy České republiky (za léta 1999 až 2001), ČSÚ 2000 až 2002, ČSÚ Praha; časové řady za okresy
(za léta 2000 – 2003), ČSÚ Brno (http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/home), výpočty GaREP

Výše rozdílu mezi průměrným výdělkem v kraji a České republice se v průběhu let 1999 –
2003 mírně zvyšuje. Ani okres Brno – město, kde je úroveň průměrné mzdy nejvyšší,
nedosahuje celorepublikových hodnot. Růst mezd v nejsilnějších okresech Brno – město a
Brno – venkov se zpomalil; ve stejném období zaznamenaly nejvyšší růst průměrné mzdy
dříve nejslabší okresy Vyškov a Znojmo, čímž došlo alespoň částečně k vyrovnání mzdových
podmínek na území kraje. V porovnání s celorepublikovou úrovní byl nejnižší průměrný
výdělek zaznamenán v okrese Hodonín (80,06 % celostátního průměru).
V posledních letech průměrná mzda v kraji rostla oproti celorepublikovému průměru pomaleji
(v případě kraje se jednalo o nárůst o 28 %, v případě ČR o 33 %). Nejvyšší nárůst mezd
zaznamenaly okresy Blansko (o 35 %) a Vyškov (o 28 %) a naopak k nejmenšímu došlo v
okresech Břeclav, Znojmo ( shodně o 25 %) a Hodonín (o 24 %). Zaostávání kraje v úrovni
mzdy za celostátním průměrem se tak stále prohlubuje. V roce 1999 byla mzda v kraji oproti
celostátnímu průměru nižší o 848 Kč, v roce 2000 o 950 Kč, v roce 2001 o 1 014 Kč, v roce
2002 o 1 655 Kč a v roce 2003 o 1 719Kč. Pozn.: Je třeba upozornit, že v důsledku změn
metodiky ČSÚ v oblasti regionální ceny práce nejsou údaje v časových řadách zcela
srovnatelné.
Z hlediska odvětvového nejvyšších výdělků dosahují v kraji dle údajů za první čtvrtletí 2005
pracovníci v odvětví finančního zprostředkování (30,3 tis. Kč/měs.), v tržních službách
(činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu, podnikatelské činnosti - 19,3 tis. Kč), ve veřejné
správě, obraně a povinném sociálním zabezpečení (18,9 tis. Kč), ve zdravotnictví, sociální
péči a veterinárních činnostech (17,9 tis. Kč) a ve vzdělávání (17,0 tis. Kč). Výrazně nižší
platy jsou vypláceny zejména v odvětvích ubytování a stravování (11,5 tis. Kč), v zemědělství
a lesnictví (11,7 tis. Kč), v rybolovu a chovu ryb (13,7 tis. Kč) a v odvětvích ostatních
veřejných a sociálních služeb (14,6 tis. Kč).
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Tab. 3.3.1.9: Úroveň mezd v Jihomoravském kraji v členění dle odvětví NH (v Kč, stav k 31. 3.
2005)
odvětví (OKEČ)

Jihomoravský kraj

I

zemědělství a lesnictví
rybolov a chov ryb
průmysl celkem
stavebnictví
obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a
převážně pro domácnost
ubytování a stravování
doprava, skladování a spoje
finanční zprostředkování
činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti
veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
vzdělávání
zdravotnictví, sociální péče; veterinární činnosti
ostatní veřejné, sociální a osobní služby

11 703 98,9
13 740 106,7
15 572 96,2
15 566 99,3
15 521 99,4
11 495
16 030
30 344
19 279
18 903
17 004
17 884
14 612

121,6
90,1
74,7
105,2
91,7
110,0
113,5
102,5

úhrnem

16 180

97,5

Pramen: Statistický bulletin. Jihomoravský kraj, 1. čtvrtletí 2005. ČSÚ Brno; Evidenční počet zaměstnanců a
jejich mzdy, 1. čtvrtletí 2005, výpočty GaREP
I = poměr krajských platů k celostátní hodnotě, ČR = 100

Celkem v šesti případech ze 12-ti základních statistických odvětví národního hospodářství
v prvním čtvrtletí roku 2005 kraj přesáhl úroveň celostátního průměru, nejvýrazněji přitom
v odvětví ubytování a stravování (o 21,6%), zdravotnictví (o 13,5%) a v oblasti vzdělávání (o
10,0%). Vzhledem k celostátní úrovni jsou v kraji nejhůře placeni především pracovníci v
odvětvích finančního zprostředkování (pouze 74,7% celostátního průměru), dopravy,
skladování a spojů (90,1%) a veřejné správy (91,7%).
Mezi 77 okresy ČR (setříděno podle nejvyšší hodnoty) obsadil v prvním čtvrtletí roku 2005
(v závorce pro srovnání roky 1999 a 2001) okres Brno - město v úrovni mezd 11. (11., 8.)
místo, okres Brno - venkov 24. (27., 24.) místo, okres Vyškov 58. místo (70., 67.), okres
Břeclav 63. (60., 61.) místo, okres Blansko 66. (74., 75.) místo, okres Hodonín 73. (62., 65.)
místo a okres Znojmo 74. (70, 66.) místo. Mzdy v okrese Znojmo dosahují pouze 61,0 %
platové úrovně okresu s nejvyšší mzdou (Hlavní město Praha, 23 160 Kč) a současně jsou
o pouhých 2,2 % vyšší než v okrese, který v ČR vykazuje nejnižší mzdu (Jeseník, 13 830 Kč).
Diferenciace průměrných platů v závislosti na stupni vzdělání je nyní již v kraji – obdobně
jako v celé ČR - značná. Pokud průměrnému výdělku v podnikatelské sféře v Jihomoravském
kraji přiřadíme hodnotu 100 %, pak průměrný výdělek pracovníka s pouze základním
vzděláním dosahoval ve druhém čtvrtletí 2005 pouze 72 % této úrovně, plat pracovníka
vyučeného činil 90 % této úrovně, plat pracovníka se vzděláním středním s maturitou
dosahoval 115 %, mzda pracovníka se vzděláním vyšším odborným či bakalářským činil 116
% a plat pracovníka s úplným vysokoškolským vzděláním dosahoval 179 %. Znamená to
tedy, že průměrný plat vysokoškoláka je nyní již 2,5krát vyšší než plat pracovníka
nekvalifikovaného.
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Tab. 3.3.1.10 : Úroveň průměrných hodinových výdělků v podnikatelské sféře (2.čtvrtletí 2005)
Kraj
Jihomoravský
Jihočeský
Vysočina
Pardubický
Olomoucký
Zlínský
ČR celkem
Praha

Základní
63,64
69,00
71,18
69,00
63,87
70,27
70,07
71,11

Hodinová mzda (v Kč) dle stupně vzdělání
Střední bez mat.
Střední s mat.
VOŠ*
79,44
100,74
101,56
83,53
102,03
101,75
79,99
96,66
108,70
77,14
97,64
98,48
81,16
99,34
102,54
81,74
98,08
111,38
84,28
107,29
120,61
94,07
127,49
144,69

Vysokoškolské
156,78
157,74
150,90
160,04
149,24
150,12
173,08
206,48

Pramen: Informační systém o průměrném výdělku. Regionální systém o ceně práce. MPSV ČR, 2005

Z hlediska regionálního nejsou výdělky dosahované v Jihomoravském kraji vysoké.
Z regionální statistiky ceny práce, kterou vede MPSV ČR, vyplývá, že ve druhém čtvrtletí
2005 dosahoval průměrný výdělek v podnikatelské sféře v Jihomoravském kraji pouze 94 %
celostátní úrovně, přičemž relativně nejlépe je v kraji placena kategorie pracovníků se
vzděláním středním (s maturitou i bez maturity). Naopak nejvýrazněji jsou v kraji podceněny
platy pracovníků s terciárním vzděláním (tj. vzdělání vyšší a vysokoškolské).
Z pěti krajů, které Jihomoravský kraj obklopují, byli vyšší průměrné výdělky zaznamenány
v krajích Jihočeském a Zlínském, ovšem vzájemné rozdíly jsou minimální, v obou případech
nedosahují ani jednoho procenta. Ovšem například v hlavním městě Praze jsou průměrné
výdělky oproti úrovni Jihomoravského kraje o třetinu vyšší (v souboru vysokoškoláků jsou
vyšší o 32 %, u osob s výučním listem jsou vyšší o 18 %, a u osob se základním vzděláním o
12 %). Znamená to opět, že čím je vzdělání pracovníka v Jihomoravském kraji vyšší, tím je
jeho „mzdový propad“ oproti obdobným příjmům v Praze výraznější.
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3.3.2 Nezaměstnanost
V rámci České republiky patří Jihomoravský kraj k oblastem s dlouhodobě nadprůměrnou
mírou nezaměstnanosti. Ta k 30. 6. 2004 dosáhla hodnoty 9,7 %, což je oproti celostátnímu
průměru (8,6 %) výrazně více. Ze 14-ti krajů ČR nyní vyšší nebo stejnou nezaměstnanost
vykazuje pouze kraj Ústecký (15,0 %), Moravskoslezský (14,3 %), Olomoucký (10,5 %)
a Karlovarský (9,7 %). K uvedenému datu bylo na úřadech práce v kraji evidováno 60,1 tis.
nezaměstnaných; na úhrnné nezaměstnanosti ve státě se tedy kraj podílel 12,3 %, zatímco
jeho podíl na celkové zaměstnanosti dosahuje pouze 10,9 %. Přes relativně stále vysokou
úroveň nezaměstnanosti je v hospodářské struktuře Jihomoravského kraje v posledních dvou
letech patrné poměrně výrazné oživení, projevující se zlepšujícím se stavem na trhu práce.
Vývoj nezaměstnanosti
V období od zahájení transformace ekonomiky na přelomu let 1989 – 1990 až do poloviny
roku 1997 byl rozsah nezaměstnanosti v kraji – ostatně jako všude v České republice – velmi
nízký. Míra nezaměstnanosti se trvale pohybovala pod hranicí 4 %. V druhé polovině roku
1997 se začala nezaměstnanost v celé ČR výrazně zvyšovat. V období od 30.6.1997 do
30.6.2005 se počet nezaměstnaných v kraji zvýšil 2,8krát.
Větším problémem než nadprůměrně vysoký počet nezaměstnaných je skutečnost, že v kraji
je dlouhodobě k dispozici málo nových pracovních míst. K 31. 6. 1997, tedy těsně před
zahájením intenzivního růstu nezaměstnanosti, bylo na úřadech práce v kraji evidováno 21,1
tis. nezaměstnaných a 7,6 tis. volných pracovních míst. O každé z nich se tedy statisticky
ucházely méně než 3 osoby. V průběhu následujících dvou let se meziroční stavy
nezaměstnaných zvyšovaly vždy o zhruba 50 %, zatímco počty volných pracovních míst se
naopak o 30 až 50 % snižovaly. V období let 1999 – 2002 se ve vývoji nezaměstnanosti
v kraji střídala období stagnace s obdobími mírného růstu; následoval pozvolný nárůst
nezaměstnanosti spojený s trvalým nedostatkem volných pracovních míst, který vyvrcholil
před dvěma lety. Zatímco v ČR k 30. 6. 2003 připadlo na jedno volné pracovní místo
v průměru 11,6 uchazeče, v rámci kraje to bylo téměř dvakrát více (21,8 uchazeče). Poté se
situace na trhu práce začala zlepšovat.
Z hlediska dlouhodobé skladby volných pracovních míst evidovaných na úřadech práce
v kraji je zřejmé, že v ekonomické struktuře kraje je největší zájem o pracovníky se
středoškolským vzděláním bez maturity (55,4 % volných pracovních míst k 31. 12. 2004). Na
jedno takové místo připadlo 15,5 uchazeče s odpovídajícím stupněm vzdělání. Na volné místo
vyžadující pouze základní vzdělání připadalo 21,5 uchazeče. V případě nezaměstnaných
s maturitou to bylo dokonce 32,4 uchazečů na jedno volné pracovní místo. V případě
vysokoškolsky vzdělaných osob je tento počet 13,1. Tyto údaje jsou v porovnání s průměry
pro Českou republiku poměrně vysoké; je však třeba dodat, že mnoho pracovních míst
určených pro osoby s vyšší kvalifikací je obsazováno bez součinnosti s úřady práce a do
statistiky se tak vůbec nedostávají.
Celkový trend ve vývoji nezaměstnanosti v kraji je výrazným způsobem formován situací na
trhu práce ve městě Brně, neboť to se na celokrajských zdrojích pracovní síly podílí více než
jednou třetinou.
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Tab. 3.3.2.1: Vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji v období od 30.6.1997 do 30.6.2005
počet
neumístění počet volných počet nezaměst. na
nezaměstnaných
absolventi
prac. míst
1 volné prac. místo
30.6.1997
21 145
2 956
7 630
2,8
30.6.1998
32 483
5 223
4 036
8,0
30.6.1999
49 938
8 706
2 891
17,3
30.6.2000
52 404
8 336
3 952
13,3
30.6.2001
48 685
5 731
5 504
8,8
30.6.2002
54 869
6 870
3 242
16,9
30.6.2003
60 869
6 245
2 788
21,8
30.6.2004
62 586
5 240
3 349
18,6
30.6.2005
60 167
3 794
7 173
8,3
Pramen: Správa služeb zaměstnanosti MPSV ČR, výpočty GaREP
*podle staré metodiky (podle nové metodiky je míra nezaměstnanosti 9,7 %)
Období

míra nezaměst.
(%)
3,8
5,8
8,7
9,1
8,5
9,7
10,7
10,9
10,4*

V období od 30. 6. 1997 do 30. 6. 2005 se počet nezaměstnaných v kraji zvýšil 2,8krát.
Z jednotlivých okresů kraje nejvyšší nárůst nezaměstnanosti zaznamenal okres Brno – město,
v němž se počet evidovaných zvýšil z 4,7 tis. na 20,0 tis., tedy 4,2krát (!). K podstatně
nižšímu nárůstu došlo v okresech Brno – venkov (2,9krát), Hodonín a Znojmo (shodně
2,4krát). Relativně dobře se situace na trhu práce vyvíjela v okresech Blansko (2,2krát),
Břeclav (2,1krát), ale zejména v okrese Vyškov (1,9krát). Je tedy zřejmé, že výrazný nárůst
počtu nezaměstnaných v kraji byl způsoben razantním zvýšením nezaměstnanosti v jádře
aglomerace, především pak v samotném městě Brně.
Současná struktura nezaměstnanosti
Z celkového počtu 60 167 osob, které jsou k 30. 6. 2005 evidovány na úřadech práce v kraji,
je 28 530 mužů a 31 637 žen. Podíl žen na celkové nezaměstnanosti se za poslední dva roky
zvýšil z 51,0 na 52,6 %. Z hlediska rozsahu nezaměstnanosti je nejtíživější situace v okrese
Hodonín (míra nezaměstnanosti 13,8 %), Znojmo (11,6 %), Břeclav (9,6 %) a Brno – město
(9,4 %). V krajském měřítku nejnižší je nezaměstnanost v okrese Brno – venkov (6,6 %)
a Blansko (8,0 %). Více než polovina z celokrajského počtu nezaměstnaných je soustředěna
na úřadech práce ve městě Brně a v okrese Hodonín.
Tab. 3.3.2.2: Struktura nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji – stav k 30. 6. 2005
Počet nezaměstnaných
podíl uchazeči
v tom
se ZP
žen
muži
ženy
Blansko
4 449
2 025
2 424
54,5
940
Brno – město
19 999
9 719
10 280
51,4
2 662
Brno - venkov
6 307
2 656
3 651
57,9
1 275
Břeclav
6 595
3 191
3 404
51,6
1 195
Hodonín
11 600
5 949
5 651
48,7
2 077
Vyškov
4 073
1 778
2 295
56,3
783
Znojmo
7 144
3 212
3 932
55,0
965
Jihomoravský kraj
60 167
28 530
31 637
52,6
9 897
Česká republika
489 744 229 301 260 443
53,2
74 307
Pramen: Správa služeb zaměstnanosti MPSV ČR, výpočty GaREP
* podle nové metodiky
Území

celkem

absolventi a
mladiství
313
1 074
349
434
955
246
423
3 794
28 623

Míra
nezaměstnanosti
(%)*
8,0
9,4
6,6
9,6
13,8
8,8
11,6
9,7
8,6

Z hlediska celkové úrovně míry nezaměstnanosti v meziokresním srovnání (v souboru 77-mi
okresů ČR řazeno sestupně od „nejhoršího“ okresu Most s mírou nezaměstnanosti 21,9 %)
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k 30.6.2005 obsadil okres Hodonín 9. nejhorší pozici, okres Znojmo byl 16., okres Břeclav
dvacátý pátý, město Brno bylo dvacáté šesté, Vyškov je dvacátý osmý, Blansko třicáté šesté
a na 55. pozici se umístil okres Brno – venkov. Šest ze sedmi okresů kraje tak nyní patří do
první poloviny nezaměstnaností nejhůře postižených okresů ČR.
Pro území Jihomoravského kraje byl do poloviny minulého roku – a to více než jinde v ČR –
charakteristický stále se prohlubující nepoměr mezi počtem evidovaných uchazečů o
zaměstnání a počtem hlášených volných pracovních míst. Například k 30. 6. 2003 se o každé
z nich ucházelo téměř 22 nezaměstnaných (k 30. 6. 1997 to byly pouze necelé 3 osoby).
Nejvyšší počet uchazečů na jedno volné místo nyní vykazují okresy Hodonín (19,6 osob),
Břeclav (14,0 osob), Vyškov (13,3 osob), Brno – venkov (10,7 osob), Znojmo (10,6 osob) a
naopak nejméně nyní okres Brno – město (5,1 osob), kde byl tento poměr dříve jeden z
nejvyšších. Oproti celostátnímu průměru, kdy na 1 volné pracovní místo připadá 8,6
nezaměstnaných, je tedy nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce v pěti z okresů
Jihomoravského kraje vyšší. Je ovšem třeba říci, že zvýšení počtu volných pracovních míst na
trhu práce v kraji (a především v Brně) je ze značné míry pouze formální; dle legislativy
platné od 1.10.2004 jsou mezi volná místa statisticky řazena i místa, která jsou obsazena
cizinci v rámci „družstevních“ pracovních poměrů.
Dlouhodobá nezaměstnanost
Podle definice Mezinárodní organizace práce (ILO) je za dlouhodobě nezaměstnaného
pokládán ten, kdo aktivně hledá práci déle než 12 měsíců. Dlouhodobá nezaměstnanost je
výsledkem neschopnosti pracovníka uplatnit se na daném pracovním trhu. Délka
nezaměstnanosti je odvislá zejména od kvalifikace pracovníka, stupně jeho vzdělání,
zdravotního stavu a dále závisí na věku a pohlaví. A samozřejmě také (a často především) na
jeho flexibilitě, pracovitosti, ochotě věnovat práci volný čas, ochotě za prací dojíždět… atd.,
což jsou ovšem charakteristiky, které se statisticky obvykle ani nezjišťují, ani nevyhodnocují.
Tab. 3.3.2.3: Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky evidence (stav k 30.6.2005)
Počet (podíl) evidovaných
do 3
3-6
6-12
12-24
nad 24
celkem
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
Okresy Jihomoravského kraje – počet uchazečů
Blansko
979
735
919
711
1 105
4 449
Brno – město
4 039
2 769
3 664
3 502
6 025
19 999
Brno - venkov
1 620
1 097
1 193
1 096
1 301
6 307
Břeclav
1 411
1 096
1 368
1 136
1 584
6 595
Hodonín
2 226
1 554
2 370
2 126
3 324
11 600
Vyškov
934
585
733
747
1 074
4 073
Znojmo
1 416
1 235
1 586
1 130
1 777
7 144
Jihomoravský kraj
12 625
9 071
11 833
10 448
16 190
60 167
Okresy Jihomoravského kraje relativně (%)
Blansko
22,0
16,5
20,7
16,0
24,8
100,0
Brno – město
20,2
13,8
18,3
17,5
30,1
100,0
Brno – venkov
25,7
17,4
18,9
17,4
20,6
100,0
Břeclav
21,4
16,6
20,7
17,2
24,0
100,0
Hodonín
19,2
13,4
20,4
18,3
28,7
100,0
Vyškov
22,9
14,4
18,0
18,3
26,4
100,0
Znojmo
19,8
17,3
22,2
15,8
24,9
100,0
Jihomoravský kraj
21,0
15,1
19,7
17,4
26,9
100,0
Celkem ČR
22,6
15,0
18,6
16,4
27,3
100,0
Pramen: Správa služeb zaměstnanosti MPSV ČR, výpočty GaREP

z toho 12 měsíců
a déle
1 816
9 527
2 397
2 720
5 450
2 487
2 907
26 638
39,8
47,6
38,0
41,2
47,0
44,7
35,4
43,9
43,7
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Ze všech změn struktury nezaměstnanosti - v Jihomoravském kraji stejně jako všude v ČR –
je pravděpodobně nejzávažnější ta skutečnost, že se rychle zvyšuje jak průměrná délka
nezaměstnanosti, tak i počet dlouhodobě nezaměstnaných. Zatímco v průběhu roku 1997
celých 36 % z úhrnu evidovaných nezaměstnaných bylo bez práce méně než 3 měsíce a pouze
necelých 24 % bylo evidováno déle než rok, k 31. 6. 2005 vzrostl podíl dlouhodobě
nezaměstnaných v kraji na 43,9 %, zatímco uchazečů registrovaných méně než tři měsíce bylo
již jen 21 %. V tomto ohledu je situace v Jihomoravském kraji prakticky totožná se stavem
v celé České republice. V období od 30. 6. 1997 do 30. 6. 2005 se z jednotlivých okresů
Jihomoravského kraje počet dlouhodobě nezaměstnaných zvýšil nejvíce ve městě Brně
(10,7krát), v Hodoníně (8,7krát) a v okrese Brno – venkov (8,4krát). Ve zbývajících čtyřech
okresech byl zaznamenán podstatně mírnější růst dlouhodobé nezaměstnanosti (v okrese
Znojmo se počet dlouhodobě nezaměstnaných zvýšil 5,4krát, v okrese Vyškov 4,8krát,
v okrese Blansko 4,6krát a v okrese Břeclav 4,3krát).
K 30. 6. 2005 dosáhl podíl dlouhodobě nezaměstnaných na úhrnné nezaměstnanosti
v Jihomoravském kraji hodnoty 43,9 % (v ČR to bylo 43,7 %). Z jednotlivých okresů kraje
byl přitom zmíněný podíl nejvyšší ve městě Brně (47,6 %) a v okrese Hodonín (47,0 %),
vysoký byl rovněž v okrese Vyškov (44,7 %), naopak nejnižší byl v okrese Brno – venkov
(38,0 %). Průměrná délka evidence na úřadech práce v kraji dosáhla koncem června letošního
roku hodnoty 601 dne (v ČR jako celku to bylo dokonce 627 dní). Z jednotlivých okresů kraje
byla nejnižší v okrese Brno – venkov (481 dní), Blansko (544 dní), Znojmo (570 dní) a
Břeclav (571 dní). Celostátnímu průměru v délce nezaměstnanosti se blíží okresy Vyškov
(625 dní) a Hodonín (630 dní). V průměru nejdelší dobu trvání vykazuje nezaměstnanost
v okrese Brno – město (652 dny).
Rychle roste i podíl extrémně dlouhé nezaměstnanosti (s délkou evidence nad 24 měsíců). Na
celkovém úhrnu nezaměstnanosti v kraji se tato skupina nezaměstnaných podílí již 26,9 % (v
ČR to je ale ještě více – 27,3 %). V tomto ohledu nejhorší situace je v okresech Brno – město
(30,1 %), Hodonín (28,7 %) a Vyškov (26,4 %), naopak nejlepší v okrese Brno – venkov
(20,6 %).
Rostoucí dlouhodobá nezaměstnanost s sebou přináší obrovské problémy v umísťování
uchazečů. Pravděpodobně největším nebezpečím z hlediska dalšího možného pracovního
uplatnění je pro postižené uchazeče postupná ztráta pracovních návyků, což následně v mnoha
případech vede k tomu, že dlouhodobě nezaměstnaní rezignují na další hledání zaměstnání,
přijmou nižší životní úroveň a začnou preferovat sociální příjmy před příjmy pracovními.
K tomu bohužel přispívá i stále nízký rozdíl mezi výší mzdy za méně kvalifikovanou práci na
straně jedné a úrovní sociálních dávek na straně druhé.
Struktura nezaměstnanosti podle úrovně vzdělání
V rámci Jihomoravského kraje největší počet nezaměstnaných (43,2 %) připadal k 30. 6. 2005
na pracovníky vyučené a dále na osoby s pouze základním vzděláním (27,8 %). Uchazečů
o zaměstnání se vzděláním úplným středním s maturitou (včetně vzdělání získaného na vyšší
odborné škole) bylo 24,4 %; vysokoškoláci se na úhrnu evidovaných nezaměstnaných podíleli
4,6 %. Oproti celostátnímu stavu je v kraji nyní nadprůměrné zastoupení nezaměstnaných
vysokoškoláků a pracovníků se vzděláním středním s maturitou; naopak podstatně nižší je
podíl pracovníků nekvalifikovaných (s nejvýše základním vzděláním). Podíl vyučených je
téměř shodný.
V jednotlivých okresech kraje je situace v kvalifikační skladbě nezaměstnanosti velmi
rozdílná. Jednoznačně nejvyšší podíl nezaměstnaných s vysokoškolským vzděláním vykazuje
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město Brno (7,9 %) a dále okres Brno – venkov (4,1 %), naopak velmi nízký je v okresech
Hodonín (2,5 %) a zejména Znojmo (2,2 %). Na okres Brno – město tak připadá většina
(56,3 %) ze všech v kraji evidovaných nezaměstnaných vysokoškoláků. Rovněž výrazné jsou
rozdíly v podílu evidovaných středoškoláků s maturitou. Opět nejvyšších hodnot je dosaženo
v okresech Brno – město (27,5%) a Blansko (26,4 %), nejnižších v okresech Znojmo (19,2 %)
a Břeclav (21,9 %). I z této struktury lze usuzovat, že nezaměstnanost v Brně, která je nyní
vyšší než ve čtyřech „venkovských“ okresech kraje, je stále relativně dobře řešitelná.
Pracovníci s výučním listem jsou nejvíce zastoupeni v evidenci úřadů práce ve Znojmě
(49,6 %) a v Hodoníně (49,1 %), naopak nejméně v okrese Brno – město (35,3 %).
Nekvalifikovaných nezaměstnaných vykazují nejvíce okresy Břeclav (30,9 %), Brno - město
(29,3 %) a Znojmo (28,9 %), naopak velmi málo jich je v okresech Blansko (24,2 %) a
Hodonín (25,4 %).
Tab..3.3.2.4: Struktura uchazečů o zaměstnání podle dosaženého vzdělání – stav k 30.6.2005
Základní a bez
Učňovské a
Střední s maturitou
a vyšší odborné
vzdělání
střední bez mat.
Okresy Jihomoravského kraje – počet uchazečů
Blansko
1 075
2 032
1 174
Brno – město
5 868
7 063
5 496
Brno – venkov
1 608
2 873
1 566
Břeclav
2 040
2 936
1 443
Hodonín
2 941
5 697
2 668
Vyškov
1 108
1 850
952
Znojmo
2 068
3 543
1 375
Jihomoravský kraj
16 708
25 994
14 674
Okresy Jihomoravského kraje relativně (%)
Blansko
24,2
45,7
26,4
Brno – město
29,3
35,3
27,5
Brno – venkov
25,5
45,6
24,8
Břeclav
30,9
44,5
21,9
Hodonín
25,4
49,1
23,0
Vyškov
27,2
45,4
23,4
Znojmo
28,9
49,6
19,2
Jihomoravský kraj
27,8
43,2
24,4
Celkem ČR
31,7
43,0
21,7
Pramen: Správa služeb zaměstnanosti MPSV ČR, výpočty GaREP

vysokoškolské

168
1 572
260
176
294
163
158
2 791
3,8
7,9
4,1
2,7
2,5
4,0
2,2
4,6
3,5

Celkem

4 449
19 999
6 307
6 595
11 600
4 073
7 144
60 167
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Věková skladba nezaměstnaných
Poslední z běžně sledovaných charakteristik nezaměstnanosti je věková struktura v souboru
uchazečů o zaměstnání. Regionální diferenciace je ve věkové skladbě nezaměstnaných
podstatně menší než např. ve struktuře kvalifikační či než ve struktuře nezaměstnanosti podle
délky jejího trvání. Pro věkovou skladbu nezaměstnanosti jsou typické poměrně značné
sezónní výkyvy. Např. každoroční vstup absolventů na trh práce v měsících červenec až září
pravidelně výrazně posiluje zastoupení mladších věkových kategorií. Dlouhodobě se
v Jihomoravském kraji ve věkové skladbě nezaměstnanosti prosazuje jeden důležitý trend.
Postupně se snižuje zastoupení mladších věkových kategorií na úhrnné nezaměstnanosti
a naopak v evidenci úřadů práce roste počet osob starších. Příčin tohoto vývoje je celá řada.
Zaměstnavatelé při svém výběru dávají často přednost mladším uchazečům, významné je i to,
že počet absolventů škol každoročně vstupujících na trh práce se ve všech okresech kraje
postupně snižuje, důležitou roli hraje i skutečnost, že Národní akční plán zaměstnanosti,
přijatý vládou ČR, ukládá úřadům práce povinnost prioritně řešit nezaměstnanost uchazečů ve
věku do 25-ti let. Svůj vliv zde jistě má i demografický vývoj populace.
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Z jednotlivých desetiletých kohort byla k 30. 6. 2005 v Jihomoravském kraji celkově
nejpočetnější věková skupina 20 – 29 let, do níž spadalo 28,9% z úhrnného stavu
nezaměstnaných. Zastoupení uchazečů ve věku 30 – 39 let, 40 – 49 let a 50 – 59 let bylo
velmi vyrovnané; jejich podíl se ve všech případech pohyboval v rozpětí 21,0 % - 22,6 %.
Evidovaných do 20-ti let bylo 4,2 %, uchazečů starších 60-ti let bylo velmi málo (1,1 %).
Celkově je možno říci, že ve věkové skladbě uchazečů v Jihomoravském kraji a v ČR nejsou
významnější rozdíly.
Ani z hlediska meziokresního srovnání nejsou v jednotlivých částech kraje zaznamenány
výraznější diference. Celkově nejvyšší podíl uchazečů ve věku do 30-ti let vykazují okresy
Hodonín (32,0 %) a Brno – město (30,0 %), naopak relativně málo jich je v okresech Znojmo
(26,3 %) a Vyškov (24,6 %). Ve věkových kategoriích nad 50 let je relativně nejvíce
uchazečů v okresech Znojmo (28,2 %) a Vyškov (27,4 %), nejméně pak v okresech Hodonín
(21,4 %) a Brno – město (22,4 %). Průměrný věk člověka evidovaného na úřadech práce
v Jihomoravském kraji je 38,1 let (v ČR to je 38,6 let). Z jednotlivých okresů kraje nejvyšší
hodnotu průměrného věku vykazuje Vyškov (39,5 let), Znojmo (39,0 let) a Brno - venkov
(38,7 let), následující okresy Blansko a Břeclav (shodně 38,3 let) a Brno – město (37,6 let).
Celkově nejmladší nezaměstnané eviduje okres Hodonín (průměrný věk k 30. 6. 2005 činil
37,2 let).
Tab. 3.3.2.5: Věková struktura uchazečů o zaměstnání – stav k 30. 6. 2005
Struktura uchazečů o zaměstnání podle věkových skupin
do 20
20 – 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
nad 60
Okresy Jihomoravského kraje – počet uchazečů
Blansko
146
1 230
1 013
996
1 024
40
Brno – město
905
5 988
4 544
4 101
4 190
271
Brno - venkov
228
1 669
1 560
1 276
1 481
93
Břeclav
299
1 917
1 359
1 333
1 628
59
Hodonín
516
3 716
2 477
2 410
2 388
93
Vyškov
155
1 000
887
916
1 059
56
Znojmo
274
1 881
1 530
1 599
1 809
51
Jihomoravský kraj
2 523
17 401
13 370
12 631
13 579
663
Okresy Jihomoravského kraje relativně (%)
Blansko
3,2
27,6
22,8
22,4
23,0
0,9
Brno – město
4,5
30,0
22,7
20,5
21,0
1,4
Brno – venkov
3,6
26,5
24,7
20,2
23,5
1,5
Břeclav
4,5
29,1
20,6
20,2
24,7
0,9
Hodonín
4,4
32,0
21,4
20,8
20,7
0,8
Vyškov
3,8
24,6
21,8
22,5
26,0
1,4
Znojmo
3,8
26,3
21,4
22,4
25,3
0,8
Jihomoravský kraj
4,2
28,9
22,2
21,0
22,6
1,1
Celkem ČR
4,7
26,4
22,5
21,4
23,6
1,4
Pramen: Správa služeb zaměstnanosti MPSV ČR, výpočty GaREP

Celkem

4 449
19 999
6 307
6 595
11 600
4 073
7 144
60 167
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Mladiství a absolventi škol na trhu práce
K 30. 6. 2005 bylo na úřadech práce v Jihomoravském kraji evidováno celkem 3 794
mladistvých absolventů škol; na úhrnném počtu nezaměstnaných se tedy tato kategorie
podílela 6,3 %. Vzhledem k situaci v ČR (z celkového počtu 489 744 nezaměstnaných ke
konci června bylo absolventů a mladistvých 28 623 – tedy 5,8 %) lze krajskou úroveň
nezaměstnanosti této části pracovních sil označit za jen mírně nadprůměrnou.
Při meziokresním srovnání představuje nezaměstnanost mladistvých a absolventů dlouhodobě
největší problém na trhu práce v okrese Hodonín (na celkové nezaměstnanosti se zde tato
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skupina podílí 8,2 %) a také v okrese Blansko (7,0 %). Následují okresy Břeclav (6,6 %),
Vyškov (6,0 %) a Znojmo (5,9 %). Ve zbývajících dvou okresech kraje je jejich podíl –
z celostátního pohledu – podprůměrný. Jedná se o okresy Brno - venkov (5,5 %) a především
Brno - město (5,4 %). Ve všech okresech kraje ovšem stavy absolventů a mladistvých
postupně stále klesají. Především ve větších centrech ekonomiky platí, že absolventi škol (a to
zejména s maturitním a vysokoškolským vzděláním) se na trhu práce uplatňují obvykle lépe,
než ostatní skupiny nezaměstnaných.
Tab. 3.3.2.6: Nezaměstnanost mladistvých a absolventů škol v okresech Jihomoravského kraje
v letech 2003 – 2005 (stav k 30. 6. 2005)
Území

Neumístění mladiství a absolventi
počet osob
index
05/03
2003
2004
2005
453
366
313
0,69
1 911
1 723
1 074
0,56
731
610
349
0,48
621
592
434
0,70
1 680
1 176
955
0,57
321
323
246
0,77
528
450
423
0,80
6 245
5 240
3 794
0,61

Blansko
Brno – město
Brno - venkov
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo
Jihomoravský
kraj
Česká republika
50 909
38 377
28 623
0,56
Pramen: Správa služeb zaměstnanosti MPSV ČR, výpočty GaREP

Podíl neumístěných mladistvých a
absolventů na celkové nezaměstnanosti
(%)
2003
2004
2005
9,8
7,9
7,0
9,5
8,1
5,4
11,2
9,2
5,5
9,5
8,4
6,6
14,6
10,1
8,2
8,0
7,5
6,0
7,4
6,4
5,9
10,3
8,4
6,3
10,2

7,4

5,8

Shrnutí
Lze konstatovat, že současná sektorová struktura zaměstnanosti v kraji se příliš neliší od
struktury za celou Českou republiku. Rovněž tak změny, k nimž v sektorové a odvětvové
skladbě zaměstnanosti v kraji v období po roce 1989 došlo, v hlavních rysech korespondují s
trendy platnými pro celou Českou republiku (snižování zaměstnanosti v primárním a
sekundárním sektoru ekonomiky, nárůst zaměstnanosti v terciárním sektoru). Existují značné
rozdíly v sektorové i odvětvové zaměstnanosti mezi městem Brnem a ostatními okresy kraje
(v případě Brna výrazně nadprůměrné zastoupení terciáru a kvartéru a naopak podprůměrné
zastoupení primáru a sekundáru). Jihomoravský kraj je charakteristický podprůměrnou výší
mezd, přičemž rozdíl mezi průměrnou mzdovou úrovní v České republice a kraji se
v posledních letech spíše prohlubuje. Rostou ovšem i mzdové rozdíly mezi jádrem
aglomerace a jeho zázemím, tedy mezi okresy Brno - město a Brno – venkov na straně jedné a
zbývajícím územím kraje na straně druhé.
Nezaměstnanost v kraji je poměrně výrazně územně diferencována. V nejpostiženějším
okrese (Hodonín) je míra nezaměstnanosti dvakrát vyšší než v okrese s nejnižší
nezaměstnaností (Brno – venkov). Na mikroregionální úrovni je míra nezaměstnanosti odvislá
(vedle hospodářské situace místních zaměstnavatelů a kvalifikace místní pracovní síly) i od
polohy regionu, dopravní obslužnosti a technické infrastruktury území.
Závěrem lze říci, že v průběhu posledních dvou let je na trhu práce v Jihomoravském kraji
možno pozorovat poměrně výrazné oživení.
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