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ÚVOD
V souvislosti s blížícím se začátkem nového programového období Evropské Unie na léta 2007-2013 bylo třeba
aktualizovat základní rozvojové programové dokumenty, které umožňují subjektům v České republice přístup
k čerpání prostředků z Evropských strukturálních fondů na podporu rozvojových projektů a aktivit a jsou věcně i organizačně orientující i pro vyjasnění důležitých, strategických, rozvojových záměrů, priorit, cílů rozvoje
a opatření, kterými lze vytyčené cíle naplňovat při hospodárném čerpání i dalších disponibilních prostředků.
V průběhu roku 2005 byla aktualizována „Strategie rozvoje České republiky“ a počátkem roku 2006 byl dokončen „Národní rozvojový plán ČR“.
V zájmu lepšího zacílení na nově připravované prostředky a zásady jejich uplatnění v rámci nového období pro
realizaci regionální politiky v České republice a jejich regionech bylo nutno aktualizovat i základní strategické
a programové dokumenty Jihomoravského kraje – Strategii rozvoje Jihomoravského kraje a Program rozvoje
Jihomoravského kraje.
Strategie rozvoje Jihomoravského kraje (dále SRJMK) je koncepční dokument, který formuluje pro delší
časový horizont přístup kraje k podpoře rozvoje jeho územního obvodu. Stanovuje strategické cíle rozvoje kraje
jako celku a jeho funkčních částí a speciﬁkuje důležitá opatření, která mohou vést k naplnění vytyčených cílů.
V tomto významu se SRJMK stává věcným východiskem pro vypracování nebo aktualizaci programových dokumentů dalších subjektů na území kraje. Z tohoto důvodu je i základním rámcem pro aktualizaci návrhové části
Programu rozvoje Jihomoravského kraje. Původní programový dokument „Strategie rozvoje Brněnského kraje“
byl vypracován v roce 1999, kdy ještě nebyly vytvořeny kraje a zvoleny jejich krajské orgány. Jedna z významných
událostí posledních let - přijetí ČR do Evropské unie – zvýraznila potřebu zpracovat nový, aktuální programový
dokument: „Strategii rozvoje Jihomoravského kraje“.
Nová SRJMK vychází z analýzy vývoje a stavu jednotlivých stránek hospodářského a sociálního rozvoje kraje
a jeho funkčních součástí, rozvíjí tyto poznatky o nové, obsažené v doposud zpracovaných koncepčních dokumentech celokrajského významu, shrnuje a vyhodnocuje zjištěné skutečnosti. Formuluje základní vizi rozvoje
a globální cíle pro jednotlivé prioritní osy rozvoje, které věcně konkretizuje ve struktuře strategických cílů rozvoje
a opatření k jejich naplňování. Důležitou součástí Strategie rozvoje kraje je dále nástin ﬁnančního rámce, jehož
účelem je poskytnout představu o disponibilních zdrojích a o možných trendech vývoje ve ﬁnanční oblasti.

S ohledem na značný rozsah informací, které všechny části SRJMK obsahují, byla účelově vytvořena „Strategie
rozvoje Jihomoravského kraje – stručná verze“, shrnující podstatné poznatky analytických částí a základní rámec
navrhované strategie.
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PROFIL JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
1.

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. 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 Jihomoravského kraje tvoří 7 okresů. V pořadí podle počtu obyvatel jsou to okresy Brno-město, Brno-venkov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Blansko a Vyškov. V roce 2005 přešlo do Jihomoravského kraje celkem 25 obcí
z kraje Vysočina. Jde o 24 obcí z okresu Žďár nad Sázavou a o 1 obec (Senorady) z okresu Třebíč, které se stávají
obcemi okresu Brno – venkov. Území okresu se zvětšilo o téměř 13 tisíc hektarů a počet obyvatel se zvýšil o více
než 7 tisíc. K 1.1.2005 tak má Jihomoravský kraj 672 obcí, z nichž 47 mělo statut města.
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.
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.
Tab. 1.1: Srovnání velikosti Jihomoravského kraje s ostatními kraji ČR
území

počet
obyvatel

území

rozloha

území

hustota
zalidnění

Moravskoslezský kraj

1 253 257

Středočeský kraj

11 015

Hlavní město Praha

2 361

Hlavní město Praha

1 170 571

Jihočeský kraj

10 057

Moravskoslezský kraj

226

Středočeský kraj

1 144 071

Plzeňský kraj

7 561

Jihomoravský kraj

157

Jihomoravský kraj

1 130 240

Jihomoravský kraj

7 195

Ústecký kraj

154

Ústecký kraj

822 133

Vysočina

6 796

Zlínský kraj

149

Olomoucký kraj

639 423

Moravskoslezský kraj

5 535

Liberecký kraj

135

Jihočeský kraj

625 712

Ústecký kraj

5 335

Česká republika

130

Zlínský kraj

590 706

Olomoucký kraj

5 159

Olomoucký kraj

124

Plzeňský kraj

549 618

Královéhradecký kraj

4 758

Královéhradecký kraj

115

Královéhradecký kraj

547 296

Pardubický kraj

4 519

Pardubický kraj

112

Vysočina

510 114

Zlínský kraj

3 964

Středočeský kraj

104

Pardubický kraj

505 285

Karlovarský kraj

3 315

Karlovarský kraj

92

Liberecký kraj

427 563

Liberecký kraj

3 163

Vysočina

75

Karlovarský kraj

304 588

Hlavní město Praha

496

Plzeňský kraj

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

Od reformy územní veřejné správy, provedené k 1.1.2003, kdy byly zrušeny okresní úřady jako jeden ze stupňů
státní správy, význam okresů poklesl a v okresním členění působí pouze některé státní úřady. Pro výkon státní
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správy jsou rozděleny správní obvody krajů od počátku roku 2003 na obvody obcí s rozšířenou působností (tzv.
obce III. stupně) a na obvody obcí s pověřeným obecním úřadem (obce II. stupně).
Území Jihomoravského kraje se člení na 21 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP). Tyto správní
obvody se dále dělí na celkem 34 obvodů pověřených obecních úřadů (POÚ). Zvláštní statut má vojenský újezd
Březina.
Porovnáním obvodů ORP podle počtu obcí je největší správní obvod Znojmo se 111 obcemi, naopak nejméně
obcí (10) spadá do správního obvodu Kuřim. Správní obvod ORP Znojmo je současně svojí rozlohou 123 km2
největší v Jihomoravském kraji, nejmenší plochu (77 km2) zabírá správní obvod Kuřim. Speciﬁckým celkem je
Brno, které svými 29 městskými částmi s 376,7 tis. obyvateli tvoří samostatný správní obvod. Do většiny správních obvodů spadá jedno nebo dvě města, největší počet (5) měst mají obvody Boskovice a Břeclav.
Tab.1.2: Správní obvody obcí s rozšířenou působností (stav k 1. 1. 2005)
Obvod

Rozloha (km2)

Počet obyvatel

Počet obcí

Počet měst

Hustota
zalidnění

Blansko

353,7

53 965

43

3

Boskovice

598,1

50 025

73

5

152,6
83,6

Brno

230,2

367 729

1*

1

1597,4

Břeclav

438,8

58 733

17

5

133,8

Bučovice

170,8

15 764

20

1

92,3

Hodonín

217,4

61 968

18

2

285,1

Hustopeče

355,1

34 551

28

3

97,3

Ivančice

172,3

23 485

17

3

136,3

Kuřim

77,0

19 272

10

1

250,4

Kyjov

463,3

56 199

42

4

121,3

Mikulov

244,1

19 696

17

1

80,7

Moravský Krumlov

347,9

22 334

33

2

64,2

Pohořelice

195,3

12 565

13

1

64,3

Rosice

174,3

23 089

24

2

132,4

Slavkov u Brna

157,7

20 230

18

1

128,3

Šlapanice

498,7

54 667

40

3

109,6

Tišnov

339,4

27 417

59

1

80,8

Veselí nad Moravou

341,8

39 946

22

2

116,9

Vyškov

382,4

50 729

41

3

132,7

Znojmo

1230,5

90 069,00

111

2

73,2

Židlochovice

194,2

27 805

24

2

143,1

Jihomoravský kraj

7183,2

1 130 238

671

47

157,3

Pozn. Bez VÚ Březina (2 obyvatelé k 31.12.2004, rozloha 8,9 km2)
* 29 městských částí
Pramen: Vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností Jihomoravského kraje, ČSÚ

Na území kraje se také nachází 63 stavebních úřadů, matrika je umístěna ve 159 obcích. Funguje zde 274 pošt,
z toho jich je 24 v Brně. Finanční úřad působí v 19 obcích a katastrální úřad v 15 obcích. Pozemkový úřad a celní
úřad se nachází v bývalých okresních městech.
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 (Dyjsko-svratecký a Dolnomoravský úval), které jsou
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základem pro pěstování vinné révy, jež je typickým prvkem kulturní krajiny v této části kraje. 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.).
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.). Součástí Drahanské vrchoviny je Moravský kras,
který je jedním z nejvýznamnějších krasových území ve střední Evropě.
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.

2.

SÍDLA

2. 1. Osídlení
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. Druhá kontinentální urbanizační osa spojuje severovýchodní Evropu, Pobaltí a Polsko
(Varšava, Hornoslezská aglomerace) s Vídní, Pádskou nížinu se Středomořím (Apeninský poloostrov, Pyrenejský
poloostrov). Hlavními uzly na křižovatkách těchto komunikací jsou Brno a Břeclav.
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 pár kilometrů.
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.
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 níže).

7

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje – stručná verze

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.
Srovnání velikostních skupin obcí kraje a ČR je znázorněno na obr. 2.1.1. 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 %).
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Obr. 2.1.1: 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.

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
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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 apod. Častým limitujícím faktorem
dopravní dostupnosti obcí je nevyhovující technický stav komunikací.
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 nad Dyjí
a Velká nad Veličkou, která se nacházejí až 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.
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.

2. 3. Bydlení a bytová výstavba
V Jihomoravském kraji bylo při sčítání v roce 2001 zjištěno 404,9 tis. trvale obydlených bytů v 205,3 tis. trvale
obydlených domech. Celkem je v kraji 49,6 tis. bytů – více než desetina bytového fondu kraje – neobydlených.
Přestože velká část neobydlených domů není nevyužitá, ale používá se k rekreaci či jiným účelům, je tento
vysoký podíl neobydlených domů a bytů výrazem nedostatečné péče o obytný fond, nedostatku prostředků na
rekonstrukce, na zlepšení technické infrastruktury apod. Nejvyšší podíl neobydlených domů i bytů je v okresech
Vyškov, Blansko a Znojmo.
Z celkového počtu trvale obydlených bytů kraje se jich 203,9 tis. nachází v rodinných domech a 198,0 tis. v bytových domech. Podíl bytů v rodinných domech (50,4 %) je tak výrazně nad průměrem ČR (42,7 %). Je to jak
důsledek nižšího stupně urbanizace kraje, tak také častější individuální bytové výstavby v jihomoravských obcích
v minulosti. V souvislosti s vyšším podílem rodinných domů v kraji se zde také nacházejí i větší byty. Průměrná
obytná plocha na 1 byt v trvale obydlených bytech v roce 2001 činila v JMK 51,6m2, v ČR 49,3m2.
Stáří domovního fondu (obr. 2.3.1) je v Jihomoravském kraji nižší oproti ČR – podíl domů postavených v období po roce 1945 v Jihomoravském kraji činí 67,2 %, zatímco v ČR 62,9 %. Nejstarší domovní fond se nachází
v okrese Brno-město (podíl domů postavených po roce 1945 zde činí pouze 51,0 %). Naopak nejmladší domy se
vyskytují v okresech Hodonín, Břeclav a Blansko (podíl domů postavených po roce 1945 přesahuje 70,0 %).
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Obr. 2.3.1: Struktura domovního fondu podle stáří v okresech Jihomoravského kraje v roce 2001
Pramen: SLDB 2001, ČSÚ

Úroveň technické vybavenosti bytů v kraji je srovnatelná s ČR, pouze podíl bytů s plynovou přípojkou je v kraji
o čtvrtinu vyšší. Od roku 1991 došlo v Jihomoravském kraji k výraznému nárůstu podílu bytů s plynem (v okrese
Brno-venkov až 2,5krát), v okresech Vyškov a Znojmo také vzrostl podíl bytů s vlastním splachovacím záchodem
(v okrese Znojmo více než 2 krát).
V meziokresním srovnání vybavenosti byl v roce 2001 na prvním místě okres Brno-město, který dosahuje nejvyšších podílů ve všech charakteristikách s výjimkou ústředního topení. Velmi dobře jsou vybaveny také byty
v okrese Blansko, v němž byly zaznamenány druhé nejvyšší podíly bytů s vodovodem, splachovacím záchodem
a koupelnou. Naopak nejhůře jsou vybaveny byty v okrese Znojmo, kde jsou podíly všech charakteristik nejnižší.

2. 4. Venkov v Jihomoravském kraji
V Jihomoravském kraji se nachází 593 venkovských obcí, použijeme-li hranici 2000 obyvatel podle Národního
strategického plánu (NSP) rozvoje venkova. Z celkového počtu obcí činí jejich podíl 88 %, na počtu obyvatel se
podílejí necelými 30 %.
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.
Tab. 2.4.1: Venkovské obce v okresech Jihomoravského kraje (k 31.12.2004)
Počet obcí
celkem

Okres

Počet obcí
do 2000 obyvatel

Počet obyvatel
v obcích do
2000 obyvatel

Podíl obcí do
2000 obyvatel

Podíl obyvatel
v obcích do
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
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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

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.
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 ‰.
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.
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 %).
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.
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. 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.
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 %).
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
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nižší než ve městech. Rozdíl mezi venkovem a městy z hlediska vybavenosti bytů technickou infrastrukturou se
však v 90. letech snížil.
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.
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.

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.
Mezi periferní oblasti byly zahrnuty především regiony na jihozápadě a severu kraje (viz mapová příloha „Polohová diferenciace obcí“). 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.

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.
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

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 míře porodnosti 8,4 ‰ až 9,5 ‰. Ve
většině let byly hodnoty hrubé míry porodnosti v Jihomoravském kraji nižší než v ČR. Od roku 2001 je možné
v kraji pozorovat růst počtu narozených dětí. Vývoj porodnosti v jednotlivých okresech JMK 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.
Oproti hrubé míře porodnosti je ukazatelem s lepší vypovídací schopností úhrnná plodnost, neboli počet dětí připadajících průměrně na jednu ženu za její reprodukční období. 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.
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. 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.
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. Naděje na dožití při narození v Jihomoravském
kraji je vyšší než průměr za republiku. Při srovnání naděje na dožití mužů s ostatními kraji ČR 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.
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Přirozený přírůstek je porovnáním porodnosti a úmrtnosti na daném území. 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. 3.1.2). 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.
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Obr. 3.1.2: Vývoj přirozeného přírůstku v okresech Jihomoravského kraje v letech 1990 – 2004
Pramen: Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v roce …, ČSÚ

Demograﬁcký vývoj probíhá v různých regionech ČR obdobně, a proto je zdrojem změn v rozmístění obyvatelstva především migrace. 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. 3.1.3). 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.
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Obr. 3.1.3: 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

14

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje – stručná verze

3. 2. Socioekonomická struktura obyvatelstva
Vývoj věkové struktury Jihomoravského kraje a ČR v letech 1991 až 2004 jsou si navzájem velmi podobné.
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. V kraji i ČR je podíl mladých osob nižší než starých. Podíl osob
v produktivním věku v kraji (65,0 %) přibližně odpovídá hodnotě za ČR (65,4 %).
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.
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. 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.
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.
J ihomor avský kr aj
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Obr. 3.2.1: Vzdělanostní struktura obyvatelstva v Jihomoravském kraji (2001); data vyjadřují podíl uvedené kategorie vzdělání na počtu
obyvatelstva staršího 15 let (%)
Pramen: SLDB 2001, ČSÚ

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 pouze v okrese Hodonín (57,6 %), nejmenší podíl
věřících je v okrese Brno-město (35,7 %).

3. 3. Využití lidských zdrojů
Transformace ekonomiky zahájená po r. 1989 se v oblasti pracovních sil projevila na území Jihomoravského kraje
velmi výrazně. Do konce roku 2004 došlo k celkovému snížení počtu zaměstnaných na území Jihomoravského
kraje o celou jednu desetinu (z 564,0 tis. na 509,1 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 (4,3 % v ČR). 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, neboť ve
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stavebnictví došlo ve sledovaném období naopak k nárůstu počtu pracovních míst. Nyní je v sekundární sféře
zaměstnáno 38,5% pracovníků v kraji (39,2 % v ČR). 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 tak nyní zaměstnává 56,3% pracovních sil v Jihomoravském kraji.
Rozdíl oproti celé ČR je jen nepatrný (0,1%).
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.

•

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.
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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Obr. 3.3.1: Vývoj ukazatelů nezaměstnanosti – počet uchazečů na 1 volné pracovní místo a celková míry nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji vždy k 30.6. daného roku (1997 – 2005).
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Pramen: Správa služeb zaměstnanosti MPSV ČR, výpočty GaREP
Údaje o míře nezaměstnanosti k 30.6. 2005 jsou ještě podle staré metodiky (dle nové metodiky to je 9,7%)

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.
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 registrována na úřadech práce ve městě Brně a v okrese Hodonín.
Tab. 3.3.1: Struktura nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji – stav k 30. 6. 2005
Počet nezaměstnaných
Území

celkem

v tom
muži

ženy

podíl
žen

uchazeči
se ZP

absolventi
a mladiství

Míra nezaměstnanosti(%)*

Blansko

4 449

2 025

2 424

54,5

940

313

8,0

Brno – město

19 999

9 719

10 280

51,4

2 662

1 074

9,4

Brno - venkov

6 307

2 656

3 651

57,9

1 275

349

6,6

Břeclav

6 595

3 191

3 404

51,6

1 195

434

9,6

Hodonín

11 600

5 949

5 651

48,7

2 077

955

13,8

Vyškov

4 073

1 778

2 295

56,3

783

246

8,8

Znojmo

7 144

3 212

3 932

55,0

965

423

11,6
9,7
8,6

Jihomoravský kraj

60 167

28 530

31 637

52,6

9 897

3 794

Česká republika

489 744

229 301

260 443

53,2

74 307

28 623

Pramen: Správa služeb zaměstnanosti MPSV ČR, výpočty GaREP
* podle nové metodiky

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 (evidence na úřadě práce delší jak 12 měsíců). 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).
Struktura nezaměstnanosti dle úrovně vzdělání se v Jihomoravském kraji jeví takto: 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.
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
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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.
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.
Celkově lze konstatovat, že 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.

4.

HOSPODÁŘSTVÍ

4. 1. Charakteristika hospodářských odvětví
V roce 1993 dosahoval podíl současného Jihomoravského kraje na tvorbě celorepublikového HDP 10,8%, což
byla třetí nejvyšší hodnota ze všech krajů ČR a tato hodnota odpovídala podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva kraje na ekonomicky aktivním obyvatelstvu České republiky. V roce 2001 Jihomoravský kraj zůstal třetím
nejvýznamnějším co do podílu na tvorbě republikového HDP a tuto výši podílu si i nadále udržuje (viz tab. 4.1.1).
Tab. 4.1.1: Podíl krajů na HDP (ČR=100%)
Kraj
Hlavní město Praha

1993
19,6

1999
24,4

2001
24,9

2002
24,9

2003
25,7

Středočeský

8,6

8,9

9,2

9,2

9,0

Jihočeský

5,6

5,5

5,4

5,4

5,5

Plzeňský

5,3

5,1

5,2

5,2

4,9

Karlovarský

2,9

2,4

2,3

2,3

2,3

Ústecký

7,6

6,8

6,4

6,4

6,4

Liberecký

3,7

3,4

3,5

3,5

3,4

Královéhradecký

4,8

4,7

4,7

4,7

4,7

Pardubický

4,4

4,2

4,2

4,2

4,1

Vysočina

4,2

4,0

4,3

4,3

3,9

Jihomoravský

10,8

10,0

10,0

10,0

10,3

Olomoucký

5,2

4,9

4,8

4,8

4,8

Zlínský

5,2

4,8

5,8

4,8

4,6

Moravskoslezský

12,0

10,7

10,4

10,4

10,3

Česká republika

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Pramen: Regionální národní účty za rok 2001, ČSÚ Praha, 2003, ČSÚ BRNO 2005

Pokud vztáhneme HDP na 1 obyvatele v Kč (obr. 4.1.1) pak JMK předstihuje všechny kraje vyjma Prahy, která je
však speciﬁcká a její HDP na 1 obyvatele je více než dvojnásobek oproti průměru zbylých krajů.
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Obr. 4.1.1: Hrubý domácí produkt v jednotlivých krajích a celé ČR (v tis. Kč) za rok 2003.
Pramen: ČSÚ PRAHA 2005

4. 1. 1. PRŮMYSL
V odvětví průmyslu lze pozorovat růst produktivity, kdy rostou tržby a klesá zaměstnanost. Pokles zaměstnanosti
v průmyslu je nutno brát za přirozený, neboť jen tak mohou ﬁrmy konkurovat nejen na domácích, ale především
na zahraničních trzích prostřednictvím zvyšující se produktivity. Porovnání růstu tržeb v rámci jednotlivých krajů
je mnohdy ovlivněno spuštěním nové velké továrny jako například v krajích Pardubickém a Olomouckém. Bez
těchto „extremních“ hodnot se jeví cca 6% růst tržeb v JMK jako průměrný v rámci ČR.
V průběhu let 2001-2003 vzrostl počet celkových podniků s více než 100 zaměstnanci v JMK. V absolutních číslech je dosaženo nevyššího zvýšení počtu podniků u zpracovatelského průmyslu a výroby elektrických optických
přístrojů a zařízení. Významnější pokles počtu podniků nastal jen v případě výroby ostatních nekovových minerálních výrobků. Výše uvedené posuny ve struktuře průmyslových podniků naznačují příklon k výrobě s vyšší
přidanou hodnotou.
Přestože tržby a hrubá přidaná hodnota v průmyslu rostly, počet zaměstnanců se zmenšoval. Nejvyššího poklesu
zaměstnanosti bylo dosaženo zejména v těch odvětvích, která jsou málo náročná na kvaliﬁkaci pracovní síly.
Nejvýznamnější pozici v regionu má strojírenství, zvláště energetika, strojní inženýrství, a elektroinženýrství.
Následuje elektronický průmysl a textilní výroba, která je však v dlouhodobé recesi. Určitou důležitost má také
potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl, sklo a keramická vlákna a dřevozpracující průmysl.
O JMK projevilo v roce 2004 zájem celkem 78 zahraničních investorů. Úspěšně se v JMK podařilo realizovat
investiční záměr celkem 17 zahraničním společnostem. Přislíbily zde investovat zhruba 2,5 mld. Kč a vytvořily
již více než 600 nových pracovních míst. Nejčastěji směřovaly podle očekávání do Brna a Modřic, kde se nachází
nejexponovanější průmyslové zóny.

4. 1. 2.

STAVEBNICTVÍ

Postavení stavebnictví v ekonomice Jihomoravského kraje je významnější, než je tomu v případě celého národního hospodářství. Důvodem této zvýšené dynamiky je nadprůměrná developerská činnost ve městě Brně a okolí
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Brna, zejména výstavba nákupních center a kancelářských parků.V roce 2003 stavební organizace s 20 a více
pracovníky se sídlem v kraji realizovaly stavební práce v úhrnné hodnotě 32,9 mld. Kč, tj. 13,3 % celorepublikového objemu stavebních prací. Vyšší tržby vykázaly pouze stavební organizace se sídlem v Praze.
Na konci roku 2003 působilo na území Jihomoravského kraje 275 subjektů s 20 a více pracovníky. V případě rozmístění stavebních ﬁrem lze zaznamenat jejich významnou koncentraci do krajského města. V Brně takovýchto
ﬁrem bylo na konci roku 2003 až 148 (55,6%). Podíl Brna na pracovnících ve stavebních ﬁrmách kraje s dvaceti
a více pracovníky dosahoval 64,6% a na tržbách dokonce 79%.

4. 1. 3.

OBCHOD A SLUŽBY

Samotný sektor služeb v JMK se podle hrubé přidané hodnoty zvýšil ze 57,4% (2001) na 58,9% (2003). Největší
nárůst tvořil sektor ﬁnanční a obchodní služby (15,3% v roce 2001 a 17,8% v roce 2003). Podíl sektoru obchodu,
pohostinství a ubytování se výrazně snížil podle ukazatele hrubé přidané hodnoty, a to 17,9% (2001) na 13,8%
(2003) a dosahované hodnoty jsou zhruba srovnatelné s průměrem ČR.
Tržní a veřejné služby se mohou setkávat v modelu Public Private Partnership (PPP): V tomto případě jde o dlouhodobou spolupráce veřejného a soukromého sektoru při realizaci ﬁnančně velmi náročných veřejně prospěšných projektů či při zajišťování veřejně prospěšných služeb. V JMK lze za úspěšný projekt označit např. Technologický park Brno, kde pod kvaliﬁkovaným vedením společnosti Bovis vzniká v Technologickém parku Brno dobré
zázemí pro naše i zahraniční investory, kteří nabízejí především soﬁstikované služby či výrobu. Dalším projektem, u nichž se zvažuje využití principu PPP, je přemístění železničního nádraží v centru Brna.
Z hlediska územního rozložení ekonomických subjektů lze konstatovat silnou koncentraci těchto subjektu do
okresu Brno – město, což plně koresponduje s koncentrací obyvatelstva do města Brna. Ještě silněji se koncentrační a aglomerační vlivy projevují u ekonomických subjektů v odvětvích tržních služeb.
Nejdůležitějším centrem služeb je město Brno. Nejen proto, že více jak 50% obyvatelstva je zaměstnáno ve
službách, ale také struktura vzdělanosti obyvatelstva staví Brno jako významného konkurenta nejen v rámci
České republiky, ale celé střední Evropy. Tento fakt potvrzují společnosti ( např. Bio Vendor, Honeywell, FEI, IMI
Norgren, MMM Group, Pliva, Tescan, …), které v Brně zřídily svá výzkumná a vývojová centra, nebo společnosti
(např. Grisoft, NESS Technologies, Siemens, …) které mají v Brně softwarové vývojové centrum.
Speciﬁckým sektorem služeb jsou obchodní centra a hypermarkety, jejichž penetrace ve městě Brně a okolí je
velmi silná. Lze však vyslovit názor, že v samotném centru Brna je ve srovnání s Prahou či Vídní poměrně málo
luxusních prodejen pro movité spotřebitele.

4. 1. 4.

ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Zemědělství a lesnictví, v porovnání s ostatními segmenty ekonomiky, je speciﬁcké především svojí těsnou vazbou k biologickým procesům. Zemědělství a lesnictví je nutno respektovat v plné šíři ekonomických, sociálních
a environmentálních vztahů. Tento respekt je nezbytný k opuštění zjednodušeného vnímání zemědělství jako
pouhé prvovýroby potravin nebo surovin, které jsou zejména v evropském prostoru v problematickém nadbytku.
Pro pozici zemědělství nejen v ekonomice kraje má značný význam skutečnost, že kraj má značný podíl zemědělské půdy na celkové výměře území. Tento podíl překračuje 60% (celostátní průměr (54,2 %). Také podíl orné
půdy 50,9 % výměry území v Jihomoravském kraji (ČR 39,0_%) má zásadní a mnohostranný význam.
Jihomoravský kraj patří v ČR k územím s nejnižší lesnatostí. Průměrná lesnatost kraje dosahovala v roce 2003
pouze 27,8 %, což je méně než celostátní průměr (33,5 %). Pozemky určené k plnění funkce lesa pokrývají v sou-
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časnosti výměru asi 196 182 ha (stav k 31.12. 2002). V důsledku změně hranice krajů došlo k navýšení o 5 028 ha
(převážně na Tišnovsku, částečně na Ivančicku).
Vedle plošných charakteristik je důležité zaměření zemědělské výroby. Vedle standardní zemědělské prvovýroby
se kraj v porovnání s ostatními regiony ČR vyznačuje důležitými obory speciální produkce, především ovocnářská a vinařská. Podružná není ani produkce ryb v kraji. Naopak v posledních letech došlo k velkému poklesu
živočišné výroby, zejména chovu skotu.
V současné době se znatelně mění zejména pozice zemědělství a lesnictví ve vztahu k ochraně a tvorbě životního
prostředí. Zdroje vody, především pitné, jejichž strategický význam pro rozvoj civilizace má stejnou váhu jako
energetické zdroje, jsou v krajině. Tu svojí činností dominantně ovlivňuje zemědělství a lesnictví. Také rostoucí
poptávka zejména městského obyvatelstva po prostoru k odpočinku a rekreaci ve venkovské krajině je do značné
míry věcí zemědělců a lesníků.
Z mnoha důvodů je tudíž nevyhnutelné vnímat pozici zemědělství a lesnictví v Jihomoravském kraji podstatně
komplexněji než je dosud obvyklé. Perspektivu jihomoravského zemědělství a lesnictví bude mimo vší pochybnost spoluutvářet transformovaná společná zemědělská politika EU realizující trend integrovaného rozvoje
zemědělství a venkova.
Zemědělství se podílí na celkové hrubé přidané hodnotě kraje 3,6 %. Tento zdánlivě nízký podíl bývá příčinou
nekomplexního vnímání zemědělské ekonomiky.

4. 2. Výzkum, vývoj, inovace
Mezi dva základní atributy rozvoje vědy a výzkumu a následně realizaci inovací a vytváření znalostní ekonomiky
patří množství ﬁnančních prostředků, vynakládaných na zmíněné aktivity, a taktéž i počet pracovníků, kteří jsou
v rámci vědy a výzkumu zaměstnáni. Z tohoto pohledu lze mezi jednotlivými kraji pozorovat výrazné diferenciace.
Celkové výdaje na vědu a výzkum jsou nejvyšší v Praze, přičemž podíl Prahy na celorepublikových výdajích představuje přibližně 37 %. I v tomto ukazateli, podobně jako v drtivé většině ostatních je postavení Prahy fakticky
mimo rámec ostatních krajů. Druhé místo z hlediska podílu na celorepublikových výdajích na vědu a výzkum
zaujímá Středočeský kraj. Jeho podíl činí necelých 22 %. V praxi tedy dochází k tomu, že přibližně 60 % celorepublikových výdajů na vědu a výzkum se realizuje v Praze a v kraji, který ji obklopuje. A na třetím místě je Jihomoravský kraj, jehož podíl činí 10,8 %.
Z hlediska zaměstnanosti ve vědě a výzkumu je situace Jihomoravského kraje ještě lepší, neboť po Praze (40 %)
zaujímá druhé místo a to podílem 17 %. Až na třetím místě skončil kraj Středočeský (9,4 %).
Tab.4.2.1: Výdaje a zaměstnanci ve výzkumu a vývoji (VaV) v jednotlivých krajích a ČR v daných letech.
Výdaje na VaV (mil. Kč)
ČR, kraje

Česká republika

Zaměstnanci VaV k 31. 12. (ve fyzických osobách)
2001

2001
28 337

2002

2003

celkem

29 552 32 247 51 939

z toho
ženy
19 027

2002
z toho
ženy

celkem
53 695

19 451

2003
z toho
ženy

celkem
55 699

19 578

Hl. m. Praha

10 120

10 190

11 854 21 122

8 938

21 567

9 096

22 313

8 998

Středočeský

7 216

7 614

6 960

4 159

1 124

4 738

1 351

5 256

1 451

Jihočeský

807

848

1 027

1 859

713

1 920

742

2 068

775

Plzeňský

652

829

712

1 838

593

2 152

713

1 733

436

Karlovarský

68

77

92

232

107

183

75

293

98

Ústecký

500

458

605

1 018

419

916

330

800

296

Liberecký

728

766

817

1 464

426

1 542

430

1 554

439
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Královéhradecký

685

662

784

1 547

505

1 658

514

1 826

601

Pardubický

993

1 018

1 264

2 031

555

2 159

617

2 138

607

Vysočina

319

424

428

546

108

752

126

685

124

Jihomoravský

3 061

3 144

3 473

9 128

3 163

9 114

3 157

9 517

3 360

Olomoucký

742

877

909

1 868

759

1 998

700

2 206

847

Zlínský

685

1 236

905

1 440

311

1 651

375

1 644

367

Moravskoslezský

1 761

1 410

2 416

3 687

1 307

3 345

1 224

3 667

1 180

Pramen: Statistická ročenka Jihomoravského kraje 2004

V roce 2004 bylo na veřejných vysokých školách v Jihomoravském kraji realizováno 1 305 výzkumných záměrů
a projektů o celkovém objemu 872 mil. Kč. Nejvyššího podílu na počtu projektů dosáhla Mendelova zemědělská
a lesnická univerzita, na níž ovšem byly řešeny spíše ﬁnančně méně náročné projekty – na této univerzitě byla realizována téměř polovina projektů, ale spotřebována méně než třetina ﬁnančních prostředků. Naopak nejvíce ﬁnančně náročné jsou výzkumně-vývojové aktivity Vysokého učení technického (VUT), což souvisí s jeho zaměřením
na oblast moderních technologií (materiálové inženýrství a chemie materiálů, konstrukce letadel, komunikační
technologie, kybernetika a umělá inteligence, mechatronika, informační technologie). Vysoké školy často při řešení výzkumných projektů spolupracují s ústavy Akademie věd, činnými v daném oboru. V Jihomoravském kraji,
respektive v Brně se nacházejí tyto ústavy: Archeologický ústav, Psychologický ústav, Biofyzikální ústav, Botanický
ústav – oddělení ekologie, oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie, Ústav analytické chemie, Ústav
biologie obratlovců, Ústav fyziky materiálů, Ústav geoniky, Ústav přístrojové techniky.
Posuzujeme-li konkurenceschopnost jednotlivých krajů z hlediska podmínek pro rozvoj vědy výzkumu a inovací,
pak lze kraje opět rozdělit do několika základních skupin, přitom ale je třeba zdůraznit, že v rámci krajů dochází
ke koncentraci vědy a výzkumu do center, především do krajských měst. Tato centra by měla hrát v budoucnosti
významnou roli z hlediska vytváření klastrů, jejichž fungování může výrazně ovlivnit ekonomické a návazně
i sociální prostředí regionů.
Jihomoravský kraj má spolu s Moravskoslezským nadprůměrně dobré podmínky pro rozvoj vědy a výzkumu.
Nadprůměrnost JMK v podmínkách pro rozvoj vědy výzkumu a inovací lze spatřovat i v počtu 60.000 vysokoškolských studentů v JMK a faktu, že VŠ jsou velmi dobře hodnoceny v celostátním měřítku a velmi úspěšné v porovnání s ostatními VŠ např. při získávání grantů apod.
Na základě předchozích údajů lze tvrdit, že Jihomoravský kraj je nejvíce inovativním regionem v České republice
(vyjma Prahy, která je fakticky mimo rámec ostatních krajů.). Jihomoravský kraj (JMK) na podzim 2005 představuje již druhou verzi Regionální inovační strategie, jejíž vypracování koordinovalo Jihomoravské inovační
centrum. Významnými aktivitami v procesu realizace podpory inovací jsou i řešené projekty OHK Brno.
Již v roce 1992 vzniklo na základě projektu EU o vzniku Podnikatelských a inovačních center v ČR Business and
Innovation Centre Brno (BIC), které se v tomtéž roce stalo členem Evropské sítě podnikatelských a inovačních
center a ve spolupráci s VUT v Brně zakládá Technologický park Brno. Členství v Evropské síti podnikatelských
a inovačních center otevírá mezinárodní inovační prostor nejen pro výzkum, ale i pro inovační ﬁrmy.
Dalším významným aktérem je Jihomoravské inovační centrum (JIC), které vzniklo v roce 2003 jako zájmové
sdružení právnických osob. Jeho zakladateli je Jihomoravský kraj, Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita a Statutární město Brno. Posláním JIC je vytvářet prostředí pro ﬁrmy s inovativním potenciálem
a podporovat jejich vznik a rozvoj v Jihomoravském kraji. Hlavním smyslem těchto činností je podpora vytváření
komplexní infrastruktury pro inovativní podnikání v regionu jižní Morava.
Proces podpory inovací je již nastartován. Je důležité, aby vložené prostředky byly co nejefektivněji využity a bylo
by možno porovnávat nejen mezi sebou jednotlivé ﬁrmy v inovačních centrech (či inkubátorech), ale též i jednotlivá centra mezi sebou. Celému procesu inovací však zatím chybí integrace všech složek, které se na inovačním
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rozvoji podílejí tak, jak bylo připravováno v rámci projektu RIS JMK v letech 1999–2002. Jde zejména o významné aktivity KHK, BIC Brno, průmyslu, ale i odborných útvarů Magistrátu města Brna a Jihomoravského kraje.

5.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

5. 1. Dopravní sítě
Jihomoravský kraj patří z hlediska polohy v dopravních sítích k nejlépe položeným krajům České republiky.
Město Brno je v souladu se svým sídelním významem druhým nejvýznamnějším dopravním uzlem ČR.O významné dopravní poloze Jihomoravského kraje svědčí zejména průchod dvou tzv. panevropských multimodálních
koridorů (č. IV a VI větve B) přes jeho území. Tyto multimodální cesty v sobě zahrnují železniční, silniční, vodní
a někdy i leteckou dopravu.

Obr. 5.1.1: Silniční síť Jihomoravského kraje
Pramen: Ředitelství silnic a dálnic (www.rsd.cz)

Celková délka silnic a dálnic v kraji dosahuje téměř 4,5 tis. km (4 493 km), z toho nejvyšší podíl tvoří silnice III.
třídy (54 %). Jednoznačně nejzatíženější komunikací je dálnice D1, která na území kraje vstupuje v západní části
směrem od Prahy a území kraje opouští na východě směrem na Kroměříž. Dále patří mezi velmi zatížené úseky
všechny rychlostní silnice (celkem 5) a silnice I. třídy (14), které v kraji dohromady s dálnicemi mají podíl 13 %.
Jihomoravský kraj v rozsahu silniční sítě poněkud zaostává za některými dalšími kraji České republiky, které mají
hustou síť sídel a v souvislosti s tím i mimořádně hustou síť silniční sítě. Například v celkové délce dálnic a silnic I.
třídy následuje Jihomoravský kraj až za Středočeským krajem (což je ovšem přirozené zázemí Prahy), Moravskoslezským krajem a Jihočeským krajem. Můžeme ovšem i tak konstatovat, že kraj disponuje hustou sítí silničních
komunikací, srovnatelnou s vyspělými regiony západní Evropy.
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Mnohé ze silnic se však nenacházejí v dobrém technickém stavu. Nutná proto bude jejich rekonstrukce, modernizace a opravy. V této souvislosti akceptujeme, že podle aktuálních studií existuje dobrý přehled o stavu silniční
sítě kraje a o prioritách oprav a stavebních úprav. Nicméně soudíme, že v odlehlejších místech kraje je třeba dát
vyšší důraz na kvalitu silnic II. třídy a v aglomeraci Brna dokonce i na frekventované silnice III. třídy.
Silniční síť v Jihomoravském kraji je nadměrně orientována na Brno a vlastně jen na území okresů Břeclav a Hodonín existuje i dobrá propojenost v tangenciálním směru.
Mezi nejvíce vytížené železniční tratě v kraji můžeme zařadit tratě dvou národních koridorů (č. I.:Děčín – Praha
– Česká Třebová – Brno – Břeclav a č. II.:Ostrava – Přerov – Břeclav) a celostátní rychlíkovou trať č.250 (Praha
– Kolín – Havlíčkův brod – Brno). Stavební délka železničních tratí je 790 km, z čehož připadá 73 % na celostátní tratě a zbytek (27 %) tvoří tratě regionální. Všechny hlavní železniční trasy jsou dvoukolejné (kromě trasy č.
300/301 Brno – Přerov) a elektriﬁkovány.
Důležitým rysem polohy Jihomoravského kraje je jeho poloha při státní hranici s Rakouskem a Slovenskem.
Klíčovou úlohu při zajišťování její dobré průchodnosti sehrávají hraniční celní přechody. Tři největší silniční
hraniční celní přechody v kraji jsou Hatě (Rakousko), Břeclav/D2 (Slovensko) a Mikulov (Rakousko), největší
železniční hraniční celní přechody jsou Lanžhot (Slovensko) a Břeclav (Rakousko).
Z hlediska letecké dopravy je kraj vybaven letištěm Brno-Tuřany s pravidelnou i nepravidelnou osobní i nákladní
dopravou. Svými technickými parametry a vybavením splňuje mezinárodní standardy pro celoroční provoz všech
typů letadel i za ztížených povětrnostních podmínek (statut veřejného mezinárodního letiště).
Cyklistická doprava se člení na dva segmenty – cyklodoprava jako alternativa k individuální automobilové dopravě (IAD) a městské hromadné dopravě (MHD) a cykloturistika. Cyklistická doprava jakožto regulátor IAD
vyžaduje výstavbu kvalitních cyklostezek především uvnitř (v intravilánech) měst. V samotném Brně výstavba
cyklostezek velmi zaostává. Turistické cyklistické trasy jsou členěny do kategorií mezinárodních, nadregionálních, regionálních, místních a ostatních tras a mají návaznost na rakouskou a slovenskou síť. Jihomoravským
krajem prochází dálkové trasy (Pražská, Moravská a Jantarová stezka), dále např. Greenways Praha–Vídeň, Česko-rakouská příhraniční trasa, trasy Jihlava–Český Těšín, Jeseník-Znojmo, Hradec Králové–Břeclav aj. Významnou součást turistické infrastruktury Jihomoravského kraje tvoří také Moravské vinařské stezky.
Z hlediska Jihomoravského kraje je žádoucí zatraktivnění nabídky veřejné hromadné dopravy. V období let 1990
až 1997 (období nejstrmějšího růstu) se zvýšil počet osobních automobilů na území kraje téměř o 50 %. Cílem
kraje proto je přispět alespoň k uchování stávajícího podílu veřejné dopravy na osobní dopravě. Prvním a velmi
významným krokem bylo zavedení integrovaného dopravního systému (IDS JMK) od 1. 1. 2004, jehož základním principem je propojenost, návaznost a komplexnost dopravní obslužnosti regionu se zapojením různých
druhů dopravy.

5. 2. Telekomunikace
Oblast telekomunikací vykázala za poslední desetiletí výrazně dynamický kvantitativní i kvalitativní růst, nesrovnatelný s růstem nejen v ostatních odvětvích technické infrastruktury, ale i ekonomiky jako celku. Zásadní rozvoj
telekomunikací lze snadno dokumentovat srovnáním koncového stavu r.1989, kdy na 100 obyvatel dnešního
Jihomoravského kraje připadalo 13,5 hlavních telefonních stanic (HTS) a dnešní stav se pohybuje kolem 34
HTS/100 obyvatel. Tento podíl je v rámci kraje velmi rozdílný. Nejvyšší podíl připadá městu Brnu - téměř 50
HTS/100 obyvatel, nejnižší podíl je v okresech Znojmo a Brno-venkov - asi 24,5 HTS/100 obyvatel.
Celé území kraje je standardně pokryto signálem mobilních operátorů. Ke zhoršené dostupnosti signálu dochází
místně v oblastech s členitým reliéfem a v odlehlých přírodních oblastech. Možnosti využívání bezdrátové komu-
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nikace ke spojení na internet (záleží na typu spojení) již celé území kraje nepokrývá. Pokryté území pro komunikaci vyšší úrovně se koncentruje v okolí Brna a postupně se rozšiřuje podél hlavních sídelních kumulací.

5. 3. Energetika
Na území kraje se sice nachází malé zásoby energetických nerostných surovin, ale o to jsou v porovnání se zbytkem republiky vzácnější. Zásoby lignitu se nacházejí v okolí obce Mikulčice, ale jeho těžba je v útlumu. Naopak
výskyt ropy a zemního plynu patří v ČR mezi velmi vzácné nerostné suroviny, na území JMK se nachází většina
z celé republiky a jejich těžba se stále rozvíjí. Kvalita této ropy je tak vysoká, že se uplatňuje především v chemickém a farmaceutickém průmyslu pro výrobu různých sloučenin a léků. Zásoby těchto dvou surovin jsou lokalizovány nejvíce mezi městy Břeclav a Hodonín a jejich těžbou se zabývá společnost Moravské naftové doly, a.s.
Jihomoravský kraj získává z vlastních zdrojů jen 22 % energie. Jedná se o již zmíněnou těžbu ropy, zemního plynu
a lignitu a v menší míře o drobné zdroje obnovitelné energie. Celková spotřeba paliv činí v Jihomoravském kraji
80 682 TJ/rok.
Jihomoravský kraj je v zásobování elektrickou energií výrazně dovozovým územím, neboť rozhodující energetické zdroje, jakými jsou jaderná elektrárna Dukovany (EDU) s instalovaným výkonem 1 760 MW a přečerpávací
vodní elektrárna Dalešice (EDA) s instalovaným výkonem 450 MW, leží těsně mimo území kraje. Na území kraje
se vyskytují pouze zdroje regionálního významu (elektrárna Hodonín, teplárny Brno a Kyjov, několik vodních
elektráren a několik dalších menších výrobců).
Rozvodnou soustavu na území Jihomoravského kraje provozuje v podstatě pouze jediná regionální rozvodná
energetická akciová společnost (REAS), a tou je od poloviny roku 2005 společnost E.ON (dříve dodávku elektrické energie zajišťovala Jihomoravská energetika, a.s.).
Jihomoravský kraj zaujímá v rámci ČR v míře zásobování plynem přední postavení. Tento stav je umožněn
existencí vlastních zdrojů, především však strategickou polohou kraje na hlavních trasách plynovodů z východní
do západní Evropy. Monopolní distribuční společností v zásobování plynem je Jihomoravská plynárenská, a.s..
Z celkového počtu 646 obcí bylo v roce 2003 plynoﬁkováno 597 obcí, což činí 92,4 %. Ve srovnání se zbytkem
České republiky je podíl obyvatelstva napojeného na plyn vysoce nadprůměrný. Pokud bychom totiž nepočítali
Prahu, nemá Jihomoravský kraj společně s Moravskoslezským krajem v republice konkurenci. Pokud porovnáme okresy Jihomoravského kraje, zjistíme, že se zcela vymyká okres Hodonín, kde je plynoﬁkováno 100 % obcí.
Opačným extrémem je pak okres Znojmo, ve kterém je dosud plynoﬁkováno pouze 85,1 % obcí.

5. 4. Vodní hospodářství
Vývoj vodního hospodářství po roce 1989 je výrazně poznamenán dynamickým nárůstem tržních cen vody, který
spolu s existencí přirozených monopolů působících v podmínkách transformující se ekonomiky podmínil zásadní
trendové změny ve spotřebě pitné vody. Tyto změny přirozeně ovlivňují i rozvoj vodního hospodářství na území
Jihomoravského kraje.
V roce 2004 představoval podíl obyvatel kraje napojených na veřejný vodovod 94,1 % s meziročním nárůstem
o 1,5 procentního bodu. V kraji je 94 úpraven vody a délka vodovodní sítě dosahuje 6 690 km. Celkový objem
vodojemů obsáhne více jak 451 tisíc m3, kapacita zdrojů podzemní vody je 3 372 litrů za sekundu. Objem vyprodukované vody se zvýšil na 72 mil. m3. Uvedená čísla svědčí o investiční aktivitě všech subjektů.
V roce 2004 bylo v Jihomoravském kraji ze zmiňovaného objemu vyprodukované vody téměř 86 % vyrobeno
z vody, která pochází z podzemních zdrojů. Na celkovém objemu fakturované vody, 58 milionů m3, se domácnosti
podílely téměř 66 %, podniky s průmyslovou činností odebraly 17 % pitné vody a zemědělská výroba více jak 2 %.
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Podíl ztrát vody v trubní síti z vody vyrobené určené k realizaci dosahuje 16,9 %, což je o 4,3 procentní body méně
než činí republikový průměr.
Kvalita vyrobené vody odpovídá, až na malé výjimky, požadavkům vyhlášky MZ č. 376/200Sb., kterou se stanoví
požadavky na pitnou vodu a rozsah její kontroly. Ve většině případů zjištěných překročení limitů ukazatelů, se
jedná o dusičnany, železo, mangan, v ojedinělých případech o chloridy, sírany a v jednom případě o sledované
kolísavé hraniční hodnoty uranu.
Rozhodující podíl na zásobování obyvatelstva pitnou vodou v Jihomoravském kraji má vodárenská soustava Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) a skup. vodovod Březová I., které jsou dominantními vodárenskými soustavami pro územní celky Brno-venkov a Brno-město. Tvoří páteř rozvodného systému s napojeními
skupinových a samostatných vodovodů a dále vodovodního systému města Brna.
Nejméně problémovým územím v oblasti zásobování pitnou vodou je okres Břeclav, kde jsou všechny obce
napojeny na veřejný vodovod, případně na veřejný vodovod v kombinaci s vlastními studnami či jinými zdroji.
Poměrně dobrá situace je také v okrese Blansko, kde vodu z vlastních studní používají pouze čtyři obce. Nejproblémovějšími okresy jsou Vyškov a Znojmo. V prvním používá vodu ze studní 14 obcí, ve druhém pak 21 obcí.
Podíl obcí napojených na veřejné vodovody
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Obr. 5.4.1: Podíl obcí zásobených veřejnými vodovody, případně kombinací veřejného vodovodu a jiného zdroje v okresech Jihomoravského kraje (bez Brna-města) (v %)
Pramen: Dotazníkové šetření v obcích Jihomoravského kraje k 31.12.2002, ORR Jihomoravského kraje

Vývojové trendy týkající se spotřeby pitné vody logicky determinují také vývoj v oblasti produkce odpadních vod.
Situace v jejich čištění není, i přes dosažený pokrok, uspokojivá. Situace v Jihomoravském kraji se neodlišuje od
situace v ČR. Největšími zdroji bodového znečištění jsou největší města, nelze však pominout ani obce v klíčových polohách pramenných oblastí, v národním parku Podyjí, v chráněných krajinných oblastech a v ochranných
pásmech povrchových a podzemních vodních zdrojů.
V roce 2004 bylo v Jihomoravském kraji odkanalizováno 82 % z celkového počtu obyvatel bydlících v domech
napojených na kanalizaci, přičemž oproti roku 2003 došlo ke zvýšení o 3,8 %. Tento stav je v porovnání s republikovým průměrem vyšší o 3,2 %. Z celkového počtu obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci pro
veřejnou potřebu je téměř 92 % obyvatel napojeno na kanalizační síť, ze které jsou odpadní vody odváděny do
čistíren odpadních vod (ČOV).
V roce 2004 bylo v Jihomoravském kraji vypuštěno do kanalizace téměř 54 milionů m3 odpadní vody, z toho
splaškové odpadní vody z domácností tvořily 67 %. Podíl čištěných odpadních vod z vod vypouštěných do kanalizace tvoří 95,7 %. V ČOV bylo vyčištěno téměř 72 milionů m3 vody včetně vod srážkových.
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V Jihomoravském kraji je 153 čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou 312 tisíc m3 za den. Kaly vyprodukované čistírnami odpadních vod, téměř 16 tisíc tun sušiny, se ze 37 % zneškodňují skládkováním a z 25 % kompostováním.
Celkem je v Jihomoravském kraji připojeno na ČOV 219 obcí s 916 919 obyvateli, kteří tak tvoří 81,3 % obyvatelstva kraje. Z nich 161 obcí má čistírnu odpadních vod přímo na území obce, zbylých 58 obcí je připojeno na jiné
čistírny odpadních vod. Celkem 29 obcí se 14 239 obyvateli uvádí, že jsou odpadní vody čištěny jiným způsobem.
Ve zbývajících 398 obcích s 196 091 obyvateli, kteří reprezentují 17,4 % obyvatelstva Jihomoravského kraje, voda
není čištěna vůbec.
Co se týče podílu obcí napojených na kanalizaci, nejlepší hodnotu vykazuje okres Hodonín, nejhorší pak Znojmo. Podle podílu obcí napojených na ČOV, jsou na tom nejlépe okresy Brno-venkov, Břeclav a Hodonín, nejhůře
potom Vyškov, částečně i Blansko a Znojmo. Konkrétní hodnoty za jednotlivé okresy viz obr.5.4.2.

Podíl obcí s kanalizací a napojením na ČOV
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Obr. 5.4.2: Podíl obcí s kanalizací v okresech Jihomoravského kraje (bez Brna-města)
Pramen: Dotazníkové šetření v obcích Jihomoravského kraje k 31.12.2002, ORR Jihomoravského kraje

Problematika odkanalizování a čištění odpadních vod není uspokojivě dořešena především v menších sídlech.
V souladu s požadavky Evropské unie se totiž pozornost Státního fondu životního prostředí (dále jen SFŽP) zaměřila na střední zdroje znečištění, tzn. na obce s počtem ekvivalentních obyvatel mezi 2 až 5 tisíci (výjimku tvoří
pouze obce ležící v pásmech ochrany vodního zdroje I. a II. stupně).
Velice důležitým ukazatelem z hlediska napojení obce na ČOV je její velikost. EU totiž od určité velikosti obce (2
000 obyvatel) vyžaduje do roku 2010 povinné napojení na ČOV. Nesplnění této povinnosti pak znamená pokuty,
příp. omezení různých dotací apod. Tři obce kraje nad 2 000 obyvatel nejsou napojeny na čistírnu odpadních vod
(Dolní Kounice, Kobylí, Pozořice).

6.

SOCIÁLNÍ INFRASTRKTURA

6. 1. Síť škol a zařízení pro vzdělávací aktivity
Kapacita škol je v okresech Jihomoravského kraje vyhovující a dostatečně pokrývá požadavky na umístění dětí.
Technický stav a úroveň vybavení škol a školských zařízení se však v jednotlivých okresech značně liší. V men-
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ších obcích bývá problémem nízká naplněnost škol a nedostatek kvaliﬁkovaných pedagogických pracovníků. Na
mnohých školách je nedostatečně zajištěno výchovné poradenství. Z demograﬁckého vývoje kraje lze usuzovat
na tendence k dalšímu poklesu počtu škol (podmíněnému také normativní metodou přerozdělování ﬁnančních
prostředků), zejména v obcích s větším počtem škol nebo v menších a odlehlejších obcích se školami malotřídního typu.
Počet mateřských škol se za období mezi školními roky 1998/99 a 2004/05 snížil téměř o pětinu (ze 744 na 614).
Počet dětí v mateřských školách dlouhodobě klesá (za sledované období o 12,1 %). Nejvýraznější pokles počtu
škol, více než čtvrtinový, byl zaznamenán v okresech Znojmo a Hodonín. Vzhledem k tomu, že populačně slabé
ročníky, narozené v letech 1995-2000, jsou již ve věku docházky do ZŠ a porodnost v kraji od roku 2002 roste,
nebude již pravděpodobně k významnějšímu poklesu počtu žáků MŠ v kraji docházet.
Na základních školách v Jihomoravském kraji dochází k výraznějšímu úbytku žáků než na školách mateřských
(o 15,4 % za 6 let); přičemž meziroční pokles se stále zrychluje. Úbytek žáků je způsoben nízkou mírou porodnosti od 2. poloviny 90. let. Počet základních škol se během sledovaných pěti let snížil o 23, tj. o 4,9 %. Bez ohledu na
změnu hranic kraje by úbytek škol byl ještě vyšší, protože v souvislosti s připojením 25 obcí k Jihomoravskému
kraji k 1.1.2005 přibylo také šest základních škol.
V letech 2004 a 2005 došlo k razantnímu snížení počtu středních škol díky tzv. optimalizaci sítě středních škol
– ze 155 škol působících na území Jihomoravského kraje v roce 2003 bylo zrušeno 19 škol, a to výhradně škol
zřizovaných krajem. Ani po této optimalizaci není možné síť středních škol v kraji považovat za stabilizovanou
– kapacity existujících škol jsou stále využívány jen přibližně z 80 %. S předpokládaným úbytkem počtu žáků nastupujících do středních škol bude tento podíl dále klesat. Počet studentů gymnázií se od školního roku 1998/99
zvýšil o 8,6 %, studentů SOŠ přibyla přibližně čtvrtina. Na středních odborných učilištích žáci mírně ubývají
(o 3,5 % za šestileté období). Více než dvě pětiny (43,9 %) žáků středních škol studují ve městě Brně. Důvodem
je jak velikost města, tak také velký prostorový dosah jeho spádové oblasti. Nejmenší podíl žáků středních škol je
v okrese Vyškov (4,6 %).
V oblasti terciárního školství zaujímá kraj v rámci ČR významnou pozici. V Jihomoravském kraji studuje více než
pětina všech vysokoškolských studentů a více než desetina studentů VOŠ (rok 2004). Zdejší vysoké školy nabízejí
velké množství oborů humanitního i technického směru, včetně nejnovějších technologií (biotechnologie, informatika apod.). Také vědecko-výzkumná činnost vysokých škol Jihomoravského kraje je na velmi vysoké úrovni.
Z celkového počtu 16 vyšších odborných škol v kraji (9,2 % z celé ČR) je Jihomoravský kraj zřizovatelem 12
VOŠ (11 z nich je sdruženo pod jedno ředitelství se střední školou), soukromého zřizovatele mají 3 školy, církví
je zřizována jedna VOŠ. Ve školním roce 2004/05 studovalo na vyšších odborných školách v Jihomoravském
kraji celkem 3 113 studentů denního studia, což představuje 12,4 % studentů VOŠ v celé republice. V lokalizaci
VOŠ panují značné meziokresní rozdíly. Největší koncentrace těchto škol je samozřejmě v největším městě kraje,
v Brně. Naopak v okresech Brno-venkov a Břeclav se nenachází žádná VOŠ. Poptávka po vyšším odborném
vzdělání žáků z okresu Brno-venkov je patrně saturována městem Brnem, v Břeclavi působí odloučené pracoviště
soukromé brněnské VOŠ.
Jihomoravský kraj má významné postavení v systému vysokého školství v České republice. Na devíti vysokých
školách v Jihomoravském kraji (14,3 % všech vysokých škol v ČR), umístěných v Brně a Lednici (fakulta zahradnická MZLU Brno), studovalo v roce 2004 celkem 63 815 studentů, což je 21,4 % všech vysokoškolských studentů ČR. Na území kraje se nachází všechny tři typy vysokých škol, které v ČR existují – veřejné (MU, VFUB, VUT,
MZLU a JAMU), soukromé (Akademie STING, VŠ K.Engliše, Rašínova VŠ, Newton College, B.I.B.S., SVŠE
Znojmo) a státní (Univerzita obrany).
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Univerzita obrany vznikla dne 1.9.2004 sloučením Vojenské akademie v Brně, Vojenské lékařské akademie Jana
Ev. Purkyně v Hradci Králové a Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově. Od akademického roku
2004/05 sídlí v Brně dvě fakulty této univerzity – Fakulta ekonomiky a managementu a Fakulta vojenských technologií, a také dva ústavy (Ústav operačně taktických studií, Ústav strategických studií).
V rozložení studentů na jednotlivých vysokých školách jsou výrazné rozdíly. Zdaleka nejvyšší podíl studentů
– obr. 6.1.1 – měla v roce 2004 Masarykova univerzita (polovina studentů VŠ v Jihomoravském kraji). Další
významný podíl zaujímá Vysoké učení technické a Mendelova zemědělská a lesnická univerzita. Tyto tři vysoké
školy soustřeďují 91,5 % studentů v Jihomoravském kraji.
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Obr. 6.1.1: Podíl studentů jednotlivých vysokých škol v Jihomoravském kraji v roce 2004
Pramen: Statistická ročenka školství, UIV

Přestože podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel byl při Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 v Jihomoravském
kraji 10,3 %, tedy o 1,4 procentního bodu více než průměr ČR, stále je tento podíl v rámci Evropy velmi nízký. Od
roku 1991 se však podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním v kraji zvýšil o polovinu. Lze tedy očekávat postupné
přibližování úrovni vzdělanosti obvyklé v západní Evropě.

6. 2. Síť zdravotnických zařízení
Od roku 1998 se síť zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji příliš nezměnila. Výjimkou je město Brno,
kde vzniklo šest nemocnic a zanikla jedna léčebna dlouhodobě nemocných. V okrese Brno-venkov došlo ke zrušení dvou nemocnic, v okrese Břeclav zůstal počet nemocnic i přes několikerý vznik a zánik nemocnic konstantní.
V souladu s reformou veřejné správy byla od 1. ledna 2003 zdravotnická zařízení dosud spravovaná okresními
úřady převedena do kompetence krajů. Jihomoravský kraj je zřizovatelem devíti lůžkových zdravotnických
zařízení, šesti odborných léčebných ústavů a zvláštních dětských zařízení, čtyř středisek zdravotnické záchranné
služby (stav za rok 2004).
Ke konci roku 2003 tvořilo síť zdravotnických zařízení v kraji celkem 23 nemocnic (z toho 5 soukromých) a 8
odborných léčebných ústavů. Nemocnice disponovaly celkem 8 227 lůžky a pracovalo v nich 1 185,55 lékařů
(přepočtený počet; podobně i dále). Odborné léčebné ústavy, které zahrnují léčebny pro dlouhodobě nemocné
(LDN), psychiatrickou léčebnu, odborné léčebné ústavy pro děti a ozdravovnu, měly k dispozici celkem 1 449
lůžek. Z tohoto počtu připadalo 29,2 % na léčebny pro dlouhodobě nemocné (423 lůžek), 57,1 % na psychiatrickou léčebnu v Brně (827 lůžek), a 13,7 % (199 lůžek) ostatním lůžkovým zařízením (Křetín, Ostrov u Macochy,
Boskovice). K odborným léčebným ústavům se řadí rovněž lázeňská léčebna v Hodoníně, jež disponovala 200
lůžky. Paliativní péči (zaměřenou na úlevu od bolesti, nikoliv na léčbu nemocí) poskytují v kraji dva hospice –
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Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna (50 lůžek) a Hospic sv. Alžběty v Brně (16 lůžek). Při
Interní hematoonkologické klinice FN Brno-Bohunice funguje Sekce paliativní medicíny SSLB (Společnosti pro
studium a léčbu bolesti).
Ve srovnání s průměrem ČR je v kraji počet lůžek ve zdravotnických zařízeních nadprůměrný. Na 10 tisíc obyvatel kraje disponovala v roce 2003 zdravotnická zařízení 73,29 lůžky, což je o 11,1 % více než průměr ČR. Podobně
jako v případě počtu lůžek ve zdravotnických zařízeních, i počet lékařů na 10 tisíc obyvatel byl v Jihomoravském
kraji v roce 2003 relativně vysoký – lékařů v ambulancích je na 10 000 obyvatel kraje o 7,0 % více než v ČR, lékařů
v nemocnicích dokonce o pětinu více. Počtem lékařů v ambulancích je kraj na třetím místě za Prahou a Plzeňským
krajem, počtem lékařů v nemocnicích je druhý (po Praze – obr. 6.2.1). Tato pozice je do značné míry dána silnou
koncentrací zdravotnických zařízení regionálního i nadregionálního významu ve městě Brně.
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Obr.6.2.1: Počet lékařů ambulantní péče a počet lékařů v nemocnicích na 10 000 obyvatel v krajích ČR v roce 2003
Pramen: Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2003, ÚZIS ČR

Mezi lety 2001 a 2003 se v kraji významně zvýšila dostupnost lékáren – na jednu lékárnu připadalo v roce 2003
průměrně 4 009 obyvatel kraje, což je o třetinu méně než v roce 2001. Největší zlepšení bylo zaznamenáno v okresech Břeclav a Hodonín, o více než 40,0 %. Mezi okresy však existují značné rozdíly. V okrese Brno-město připadá
jedna lékárna na 3 159 obyvatel, což je oproti krajskému průměru tříčtvrtinová hodnota; podprůměrný je i okres
Hodonín (3 593 obyvatel na 1 lékárnu). Nejméně jsou lékárnami vybaveny okresy Znojmo a Brno-venkov, v nichž
na jednu lékárnu připadá výrazně více obyvatel než je krajský průměr (v okrese Brno-venkov 5 442, v okrese
Znojmo dokonce 6 713 obyvatel).
Zdravotní stav obyvatelstva je výsledkem působení komplexu faktorů, mezi něž patří životní styl, sociální struktura obyvatel, dostupnost a kvalita zdravotnické péče, stav životního prostředí, péče o vlastní zdraví a další. Zdravotní stav obyvatelstva Jihomoravského kraje je v rámci České republiky průměrný. Hodnoty standardizované
úmrtnosti (počet zemřelých na 100 000 obyvatel evropské standardní populace) jsou v kraji dlouhodobě nižší než
v ČR, v období 2000 až 2003 dokonce v kraji došlo k mírnému poklesu standardizované úmrtnosti mužů. Mezi
kraji ČR má Jihomoravský kraj třetí nejnižší standardizovanou míru úmrtnosti mužů (po Praze a Královéhradeckém kraji), u žen zaujímá druhé místo za Prahou.
Počet hlášených případů pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců byl v roce 2003 v Jihomoravském kraji nepatrně nižší než v ČR (81,5, resp. 81,7 případů). Tato hodnota je ve srovnání s ostatními kraji relativně nízká, kraj
je na čtvrtém místě za Prahou, Středočeským a Ústeckým krajem. Tři okresy však byly v kraji silně nadprůměrné – Břeclav, Hodonín a Vyškov, kde bylo zaznamenáno o 2,4 až 3,2 případů na 100 pojištěnců více. Průměrné

30

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje – stručná verze

procento pracovní neschopnosti bylo v kraji vyšší než v ČR, pouze ve dvou okresech (Vyškov a Znojmo) bylo nižší
než republikový průměr.

6. 3. Zařízení a služby v oblasti sociální péče
Posláním sociální péče je poskytovat pomoc občanům v nepříznivých sociálních situacích formou dávek a služeb
sociální péče. Služby sociální péče jsou jednak terénní (pečovatelská služba pro děti, staré občany a zdravotně
handicapované občany), jednak ústavní (domovy důchodců, ústavy pro tělesně či mentálně postižené), které se
dále člení podle okruhu klientů, jimž je tato péče poskytována.
S měnící se demograﬁckou a sociální strukturou obyvatelstva se ukazuje nezbytnost řešení sociální péče pro
obyvatele v postproduktivním věku (65 a více let), a to prostřednictvím rozvoje všech forem této péče, nejen
ústavních. Rovněž se ukazuje, že bude nutný územně diferencovaný přístup k této problematice podle charakteru
populace a území. Především progresivní stárnutí městských sídel a zejména Brna a na druhé straně vylidňování
a stárnutí venkovských obcí vyžaduje komplexní pohled na danou problematiku. Zvlášť postiženy budou okresy
Blansko, Brno-město, Brno-venkov a Břeclav, kde podle údajů ČSÚ (Projekce obyvatelstva ČR do roku 2020),
dojde k největšímu nárůstu obyvatel v postproduktivním věku.
Na území Jihomoravského kraje se nachází celkem 34 zařízení sociální péče – domovů důchodců, jejichž celková kapacita je 3956 lůžek. Zřizovatelem velké části z nich (16 zařízení, resp. 47 %) je Jihomoravský kraj, 11
domovů (32 %) je zřízeno městy a nestátní neziskové organizace jsou zřizovateli sedmi zařízení (21 %). Od roku
2002 došlo k navýšení kapacity zařízení sociálních služeb – zejména domovů důchodců – cca o 500 míst, přesto
deﬁcit mezi poptávkou a nabídkou se zejména během posledních dvou let značně zvýšil. Porovnáme-li poptávku
po daném spektru služeb s kapacitními možnostmi zařízení, pak v případě domovů důchodců zaznamenáváme
deﬁcit více než 5 000 míst pro potřeby obyvatel z Jihomoravského kraje. V krátkodobém horizontu je třeba tento
deﬁcit lůžkové kapacity (zejména v Brně) zredukovat; výhledově by se však v péči o seniory měl přesunout důraz
na rozvíjení takových sociálních služeb, které bude možné poskytovat v místě bydliště klienta.
Kapacita zařízení pro péči o zdravotně postižené obyvatele dosahuje 2 034 míst a je rozložena do 19 zařízení různých typů. Z tohoto počtu je u 12 ústavů sociální péče (63 %) zřizovatelem Jihomoravský kraj, tři ústavy (16 %)
spravuje město Brno a po dvou ústavech (10,5 %) je zřizováno nestátními neziskovými organizacemi a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Řada okresů specializovaná zařízení pro sociální péči o osoby s různým zdravotním postižením postrádá. Celkově je pro potřeby obyvatel kraje v ústavech sociální péče zaznamenán deﬁcit
cca 250 míst. Je třeba konstatovat, že významný podíl klientely ústavů sociální péče na území Jihomoravského
kraje tvoří obyvatelé jiných krajů.
Do oblasti sociální péče lze zařadit také zařízení, která vykonávají ústavní a ochrannou výchovu dětí a mládeže.
Jedná se o dětské domovy, diagnostické ústavy a výchovné ústavy. V současné době se na území Jihomoravského
kraje nachází osm samostatných dětských domovů a šest domovů při školách samostatně zřízených pro děti se
zdravotním postižením; jejich zřizovatelem je kraj. Celková vykazovaná kapacita je 195 míst v samostatných
dětských domovech a 176 míst v dětských domovech při školách samostatně zřízených pro děti se zdravotním
postižením.

6. 4. Síť kulturních zařízení
Kultura a kulturní aktivity mají nestejnou intenzitu v jednotlivých částech Jihomoravského kraje. Z širšího
pohledu a historické kontinuity hraje významnou roli město Brno, které je atraktivním kulturním centrem nejen
Jihomoravského kraje.
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Mezi kulturní zařízení počítáme galerie, muzea a památníky, divadla, kina a veřejné knihovny. Celkový počet
těchto kulturních zařízení zůstává v průběhu let téměř neměnný (necelých 1000 zařízení, největší část – 75 %
jsou knihovny). Pouze můžeme vysledovat dílčí trendy – pokles stavu knihoven a kin a naopak růst počtu galerií,
muzeí a divadel.
Stálé profesionální divadelní soubory sídlí převážně v krajském městě Brně (včetně stálé operní i baletní scény
nebo třeba loutkového divadla). V roce 2004 otevřelo Městské divadlo v Brně novou hudební scénu. Významným
počinem na divadelním poli, výrazně přesahujícím hranice města, bylo uspořádání mezinárodního hudebního
festivalu Janáčkovo Brno 2004.
V oblasti hudebního umění je nejvýznamnějším subjektem Státní ﬁlharmonie Brno. V roce 2004 realizovala
ﬁlharmonie celkem 119 koncertů, které navštívilo 82 081 posluchačů. Mezi nejvýznamnější hudební akce náleží
mezinárodní hudební festival Špilberk a Mezinárodní hudební festival Brno, skládající se z akcí Moravský podzim, festival Expozice nové hudby Velikonoční festival duchovní hudby a Mezinárodní interpretační soutěž. Dále
lze uvést festival Concentus Moraviae, Slovácký rok v Kyjově a další folklórní festivaly (zejména ve Strážnici).
V rámci kraje funguje také síť stálých kin, doplněná v letní sezóně přírodními amﬁteátry, dále síť kulturních domů
a víceúčelových sálů, jejichž využití je ale limitováno mimo jiné i ﬁnančně.
Nezastupitelnou roli mají muzea, která uchovávají a prezentují kulturní dědictví. Krajské město Brno je druhým
nejvýznamnějším sídlem muzejních institucí v České Republice; mezi nejvýznamnější brněnská muzea lze zařadit Moravskou galerii, Moravské zemské muzeum či Technické muzeum.
V kraji se nachází mimořádné množství významných kulturních památek, hradů, zámků, církevních staveb,
domů, drobné architektury např. kapliček, božích muk a soch světců, pokrývajících v podstatě celé jeho území.
Nesmírným kulturním bohatstvím je 22 národních kulturních památek kraje. Na území kraje se dále nachází 12
městských a 8 vesnických památkových zón, 3 městské a 3 vesnické památkové rezervace, 3 krajinné památkové
zóny a 2 archeologické památkové rezervace.
Památkové objekty, hrady a zámky doplňují nabídku svých prohlídkových okruhů jak tradiční muzejní prezentací, tak dalšími kulturními aktivitami. Tento potenciál však není v současné organizační struktuře jejich správy dostatečně využitelný pro rozvoj kultury v rámci kraje. Řada památek nebo památkových souborů je totiž ohrožena
v důsledku neschopnosti zajistit odpovídající využití a potřebné ﬁnanční prostředky, nejasným způsobem současného a budoucího využití, značným ﬁnančním investičním dluhem a dlouhodobou zanedbaností či slabými místy
v koncepci památkové ochrany .

6. 5. Zařízení a instituce pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity
Stávající kapacita sítě sportovních zařízení v Jihomoravském kraji stále signalizuje nedostatek sportovišť a areálů
pro sportovní a tělovýchovnou činnost. Počty těchto zařízení neuspokojují poptávku po sportovních aktivitách na
obecní ani regionální úrovni a kraj v této oblasti zaostává i při srovnání s Českou republikou. Mimo to jsou vlastní
sportovní zařízení a jejich infrastruktura technicky zaostalá a zanedbaná neboť s postupným rozvojem sportovišť
již mnohde nedocházelo a nedochází k jejich obnově (metropole kraje budiž dobrým příkladem).
Mezi sportovní zařízení se nejčastěji zařazují koupaliště a bazény, hřiště, tělocvičny, letní a zimní stadiony. Celkový počet těchto zařízení dosahuje v kraji čísla 2136, což představuje 12% všech zařízení v ČR. Více jak polovinu
(58 %) z tohoto vybavení tvoří hřiště.
Pro ilustraci současné nabídky sportovišť poslouží výčet veřejných stadionů a koupališť v krajském městě Brně.
Nacházejí se zde tři zimní stadiony, víceúčelová hala Rondo, stadion při ZŠ Úvoz 55, které jsou využívány
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zejména hokejovými kluby, a krasobruslařská hala TJ Stadion Brno na ul. Křídlovické, která slouží ke sportovní
činnosti dětí a mládeže v krasobruslení a ledním hokeji. V zimním období byly dále k dispozici 3 otevřené ledové plochy pro veřejné bruslení (ul. Vodova, Římské náměstí, kluziště u hypermarketu Olympia). Ve městě je 5
krytých bazénů (Kraví hora, Ponávka, Rašínova, Kometa PS, a. s., a TJ Tesla Brno). Školy a školská zařízení mají
k dispozici dalších 9 – školních – bazénů (z nichž 8 je v provozu). V létě může široká veřejnost využít ve volném
čase rekreační areál na Brněnské přehradě nebo v Mariánském údolí nebo některé z brněnských koupališť (Zábrdovice, Riviéra, Dobrovského, Kraví hora a Křižíkova).
Vzhledem k tomu, že se jedná o krajské město, lze počítat s tím, že vybavenost je zde ve srovnání se zbytkem území Jihomoravského kraje nadprůměrná. Přesto je technický stav řady zmíněných zařízení neuspokojivý, některá
nesplňují parametry, další nebyla zmíněna, protože kvůli špatnému stavu nejsou využívána (fotbalový a zimní
stadion Za Lužánkami). Je zřejmé, že současný stav infrastruktury pro sport a tělovýchovu je nedostatečný.
K 31.3.2005 bylo dle Registru ekonomických subjektů vedeno na území celého kraje 5 434 subjektů typu nejrůznějších spolků, svazů, sdružení, společností a klubů, které zajišťují organizované trávení volného času obyvatel.
Nejvíce registrovaných sdružení se nachází ve městě Brně (2 346). V nejvyšších patrech sportovních soutěží působí pouze fotbalový klub a úspěšný ženský basketbalový tým, ze kterého pochází řada reprezentantek ČR. Místní
hokejový klub se řadí do první ligy. Různé kluby a družstva samozřejmě soutěží i v jiných sportech, ale zde se už
nejedná o všeobecně sledované sporty nebo jde o týmy soutěžící na nižších úrovních.
Vedle existence dostatečné sítě oﬁciálních hřišť a sportovních areálů je třeba věnovat pozornost i těm neformálním, přístupným všem bez výjimky a bez ohledu na otvírací hodiny – tzv. „plácků“. Také takovýchto hřišť je na
území Jihomoravského kraje nedostatek.

7.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODNÍ ZDROJE A KRAJINNÝ RÁZ

7. 1. Ovzduší
Ve znečištění ovzduší je po r. 1989 patrný dlouhodobý pozitivní trend snižování znečištění, který je dán především: deindustrializací a restrukturalizací průmyslu, přechodem ve vytápění na ušlechtilá paliva, především
na zemní plyn, částečně i elektrickou energii, růstem cen energií, který podporuje jejich úspornější využívání,
nasazení lepších technologií atd. Tento trend je patrný i v posledním období. Lze to dokumentovat na emisích
znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů REZZO 1 (velké zdroje), REZZO 2 (střední zdroje) a REZZO 3
(malé zdroje).
V Jihomoravském kraji jako celku v rámci REZZO 1 narůstal ve sledovaném období pouze oxid siřičitý, hodnoty
ve zbylých kategoriích byly vyrovnané. V případě REZZO 2 je viditelný pokles celokrajských údajů ve všech hodnocených kategoriích. Naopak u REZZO 3 evidujeme v Jihomoravském kraji nárůst tuhých látek a oxidů dusíku.
Zde také registrujeme významný pokles hodnot u oxidu uhelnatého.
Srovnáváme-li zjištěné údaje za Jihomoravský kraj s daty za celou Českou republiku (2001 – 2003), docházíme
k závěru, že ve většině případů spolu obě časové řady úzce korelují (zvlášť patrné v kategorii REZZO 2). Diference byla nalezena v případě REZZO 1, kde zatímco hodnoty oxidu siřičitého v Jihomoravském kraji ve sledovaném
období v celém období rostly, údaje za celou ČR vykazovaly mírně poklesové tendence.
REZZO 4 – znečištění z mobilních zdrojů – vykazuje rostoucí tendenci, podmíněnou nárůstem osobní i nákladní dopravy v urbanizovaných oblastech. Nejméně emisí je podle REZZO 4 ve většině sledovaných parametrů
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produkováno v okresech Blansko a Vyškov, nejvíce v okresech Brno-město a Brno-venkov (nejvíce urbanizované
oblasti kraje). Intenzita automobilové a nákladní silniční dopravy má také největší vliv na znečištění ovzduší CO2.
Tab.7.1.1: Stanice ČHMÚ, na nichž bylo naměřeno největší znečištění ovzduší v Jihomoravském kraji
(roční koncentrace)
Stanice ČHMÚ (pořadí)

Emise

1.

NO2

Vyškov

SO2

Hodonín

2.
Brno Kroftova

3.
Brno Dobrovského

4.

5.

Hodonín

Brno Tuřany
Mikulov Sedlec

PM 10

Brno Krasová

Brno Dobrovského

Brno Kroftova

Kuchařovice

As

Brno Krasová

Brno Dobrovského

Brno Kroftova

Hodonín

Cd

Brno Dobrovského

Brno Krasová

Brno Kroftova

Kuchařovice

Pb

Brno Dobrovského

Brno Kroftova

Brno Krasová

Hodonín

Hodonín

Pramen: OŽP JMK

7. 2. Voda
Oběh vody v rámci Jihomoravského kraje je výrazně ovlivněn lidskými zásahy. Hlavním problémem je čistota
povrchových vod, která je v případě řek v úvalových částech kraje ve stupni znečištění III a IV (Morava, Svratka,
Dyje). Přesto došlo v průběhu 10 let k zlepšení jakosti vody ve vodních tocích kraje; např. v řece Jihlavě před vtokem do Novomlýnských nádrží až o dva stupně, většinou však o stupeň.
V Jihomoravském kraji jsou významné zdroje podzemních vod, dolní tok Moravy a její niva jsou chráněném
režimu CHOPAV – Kvartér řeky Moravy (chráněná oblast přirozené akumulace vod). Řeky Dyje a Morava jsou
hraničními řekami (Rakousko, Slovensko) a jejich úpravy mají mezinárodní rozměr.
Nedílnou součástí vodního hospodářství je i řešení protipovodňových opatření, které se staly v posledních letech
velmi aktuální záležitostí. Území Jihomoravského kraje (části okresů Hodonín a Břeclav) je přímo ohroženo
rozlivy řeky Moravy. Kromě toho jsou povodněmi ohroženy také další oblasti, jedná se zejména o část okresu Brno-venkov (řeka Svratka) a město Brno a část okresu Blansko (řeka Svitava). Potenciálně jsou ohroženy i oblasti
kolem Dyje, Jihlavy a Jevišovky.

7. 3. Půda
Úvalové části Jihomoravského kraje a podhůří Jihomoravských a Středomoravských Karpat mají půdy s nejvyšším produkčním potenciálem v ČR, ale jsou zároveň vystaveny silné antropogenní (člověkem způsobené) větrné
erozi. Ta je většinou kombinovaná se zrychlenou antropogenní vodní erozí v malých povodích.
V Jihomoravském kraji se projevuje celkově vysoký podíl orných půd. V období 2003-2004 došlo v kraji k celkovému snížení rozlohy orné půdy i zemědělské půdy. Tímto snižováním se projevuje přímý dopad neregulovaného,
resp. špatně regulovaného prostorového růstu sídel – především měst, ale lokálně i malých sídel. Spočívá to často
v překotném růstu hypermarketů i produkčních ploch – průmyslových i smíšených zón na úrodných zemědělských půdách Dochází zde k nadměrné koncentraci automobilového provozu jak osobních, tak nákladních aut,
a k narušení krajinného rázu. U lesních půd je intenzita jejich ovlivnění hospodářskou činností v kraji menší než
u zemědělských půd.

7. 4. Horninové prostředí a reliéf
Jihomoravský kraj má velmi pestré geologické složení a díky němu se také nachází na území kraje významné
zdroje zejména stavebních surovin (písky, vápenec, štěrky, hlíny…) a menší význam mají ložiska plynu a ropy.
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Při jejich těžbě dochází a v budoucnosti by mohlo docházet ke konﬂiktním situacím při kontaktu s chráněným
územím (CHKO Pálava, CHKO Moravský kras, CHOPAV Kvartér řeky Moravy…).
Na území Jihomoravského kraje je řada dosud chráněných ložiskových území stanovených v minulosti za jiných
ekonomických a ekologických podmínek. Mají význam většinou jen lokální až regionální, nicméně představují
překážku v jiném rozvoji území.

7. 5. Odpady
Zatímco produkce průmyslového odpadu klesá v důsledku deindustrializace či restrukturalizace průmyslu, tak
produkce komunálního odpadu vzrůstá a mění se složení obou zdrojů odpadu. Produkce celkového odpadu má
ale klesající tendenci, což je způsobeno především stále lepšícími se technologiemi recyklace. Většina odpadu
je skládkována, kapacita brněnské spalovny odpadu zůstává nevyužita. Jihomoravský kraj počítá s výraznějším
tříděním odpadu a snižováním množství odpadu pro skládkování. Odpad začíná být chápán více jako recyklovatelná surovina. Recyklace stavebního materiálu se začíná také stále více prosazovat. Problémem jsou jak staré
(řada z nich není evidovaná), tak i nové, často nelegální skládky, které mnohdy představují časově blízké emisní
riziko znečištění podzemních i povrchových vod.
Tab.7.5.1: Celková produkce odpadů v Jihomoravském kraji v letech 2000 – 2002
Celkem v t

Okres

2000

Blansko

764 949

2001
560 901

2002
427 200

Brno – město

451 603

491 175

841 359

Brno – venkov

247 147

372 014

226 011

Břeclav

589 881

212 412

275 348

Hodonín

475 732

708 089

428 810

Vyškov

180 082

168 730

126 321

Znojmo

348 609

252 795

377 637

Celkem

3 058 003

2 766 116

2 702 686

Pramen: ISO (rok 2000, 2001), rok 2002: ECO-Management, s.r.o.
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Obr. 7.5.1: Nakládání s odpady kategorie Ostatní v roce 2001
Pramen: ECO – Management, s.r.o.

7. 6. Ochrana přírody a krajiny
V Jihomoravském kraji se nacházejí všechny možné způsoby legislativní ochrany území, od těch nejpřísnějších
(národní park) až po ty nejmírnější (maloplošná zvláště chráněná území). Celkově se na území kraje nachází 1
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národní park (Podyjí), 3 CHKO (Moravský kras, Bílé Karpaty, Pálava – poslední dvě jsou zároveň biosférickými
rezervacemi UNESCO) a 280 maloplošných zvláště chráněných území (NPP, NPR, PR, PP). V roce 2003 byla
rozšířena Biosférická rezervace Pálava o Lednicko-valtický areál a Podluží s lužními lesy v oblasti mezi Břeclaví, Mikulčicemi a soutokem řek Moravy a Dyje (území nese nový název Biosférická rezervace Dolní Morava).
Významné úrovně také dosahuje počet přírodních parků, kterých je v současné době na území JMK vyhlášeno 20.
Přírodní parky reprezentují ochranu typického krajinného rázu v místech, kde dosahuje nejvyšších hodnot.

8.

CESTOVNÍ RUCH

8. 1. Potenciál Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj má značné předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Ty vyplývají z pestrosti krajinných typů
na rozhraní dvou základních evropských geomorfologických soustav, ze speciﬁcké a územně proměnlivé historie
osídlení kraje, z množství historických událostí a osobností, které v území zanechaly stopy i z bohatství místní
kultury a folklóru. Speciﬁckou výhodou je dobrá dopravní poloha a dostupnost atraktivních míst v kraji z nadregionálních dopravních tras.
Z množství turisticky atraktivních míst v kraji mají výjimečné postavení místa zapsaná na seznamu Světového
kulturního dědictví UNESCO – Lednicko-valtický areál (zámek Lednice je např. 5 nejnavštěvovanější památkou
v ČR) a vila Tugendhat v Brně. Dvacet historicky významných míst a objektů má statut národní kulturní památky.
Centra Brna, Znojma a Mikulova jsou městskými památkovými rezervacemi a v dalších 11 městech byly vyhlášeny městské památkové zóny. Hodnotná a atraktivní je také venkovská architektura: v obcích Blatnice pod sv.
Antonínkem, Petrov na Strážnicku a Pavlov na Mikulovsku byly vyhlášeny vesnické památkové rezervace a v dalších osmi obcích vesnické památkové zóny. Vysoké návštěvnosti zahraničních turistů se těší i památková zóna
bojiště bitvy u Slavkova.
Na území kraje leží národní park Podyjí - jeden ze čtyř národních parků v ČR. Jedinečným krasovým územím
se známou propastí Macocha je Moravský kras, vápencová kra Pavlovských vrchů je biosférickou rezervací
UNESCO a také část Bílých Karpat na území kraje má stejně jako předchozí statut chráněné krajinné oblasti
(CHKO). Přírodní a estetická hodnota kulturní krajiny vedla k vyhlášení množství přírodních parků.
Návštěvníky z ČR i ze zahraničí přitahují také významné kulturní, společenské, sportovní i obchodní akce tradičně pořádané v kraji – brněnské mezinárodní veletrhy, hudební, divadelní a jiné festivaly, atletické či automobilové
závody a řada dalších. Významnou a speciﬁckou nabídku představují na jižní Moravě také folklórní festivaly,
hody a další akce.
Speciﬁckou a ojedinělou nabídku poskytuje Jihomoravský kraj pro vinařskou turistiku. Tou se Jihomoravský kraj
odlišuje od ostatních krajů ČR. Na území kraje je soustředěno více než 96 % vinic ČR. To hraje především v domácím cestovním ruchu velkou roli, ale je pravidelným zpestřením i programů většiny turistických produktů připravených pro zahraniční turisty.

8. 2. Turistická infrastruktura
Prostorové rozložení základní turistické infrastruktury i doprovodných služeb je v kraji významně koncentrováno do nejatraktivnějších středisek. Vedle nich však existuje mnoho dalších míst, kde turistická infrastruktura
není rozvinuta. Celkově lze také konstatovat, že vybavenost ubytovacími zařízeními a jejich druhová struktura je
v rámci ČR odpovídající. Nepříznivější situace je u vybavenosti doprovodnou infrastrukturou a služeb pro cestovní ruch.
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Nejčastějšími problémy jsou proměnlivá nebo nízká kvalita poskytovaných služeb a nedostatečně kvaliﬁkovaný
personál, včetně nedostatečného jazykového vybavení, nevhodné otevírací doby zařízení, nedostatečné doplňkové služby či nerozvinutý incoming. Rozvoj cestovního ruchu rovněž negativně ovlivňuje neuspokojivý stav
mnohých kulturních památek, rušivé stavební zásahy do památkových rezervací a zón a závady na architektonickém obrazu krajiny. Stejně tak poškozují možnosti rozvoje turistiky v kraji nedostatky v technické infrastruktuře,
jako je stav silničních komunikací nebo kvalita dopravních služeb, nedostatek tras pro bezpečný pohyb cyklistů,
čistota vody nebo nelegální skládky odpadu.
Tab. 8.2.1: Kapacita hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu v roce 2004
Ukazatel

Jihomoravský
kraj

Česká
republika

Podíl kraje na ČR

Počet ubytovacích zařízení

485

7 839

6,2

Hotely a podobná ubytovací zařízení celkem

272

4 404

6,2

Podíl hotelů a podob. ubyt. zař. (%)

56,1

56,2

x

Počet lůžek celkem

34,4 tis.

489,1 tis.

7,0

Počet lůžek v hotelích a podob. ubyt. zař.

15 759

232 058

6,8

Podíl lůžek v hotelích a podob. ubyt. zař. (%)

45,8

47,4

x

Počet pracujících celkem

3 991

63 693

6,4

Pramen: Kapacita hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu k 31. červenci 2004. ČSÚ

Obr. 8.2.1: Kapacita hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu v obcích JMK v roce 2004
Pramen: Kapacita hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu k 31. červenci 2004, ČSÚ

8. 3. Turistická návštěvnost
Jihomoravský kraj v roce 2004 navštívilo podle evidence ČSÚ kolem 1 mil. hostů, kteří se ubytovali v zařízeních
cestovního ruchu alespoň jednu noc. Z nich kolem 34 % tvořili zahraniční návštěvníci.
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Podíl kraje na počtu hostů v ČR (9,2 %) byl poněkud vyšší než jeho podíl na ubytovací kapacitě ČR, podíl na počtu
přenocování však naopak výrazně nižší (jen 6,2 %), zvláště v případě zahraničních návštěvníků (3,9 %). Zahraniční návštěvníci tráví v kraji podstatně kratší dobu než hosté z ČR. Na počtu přenocování v kraji mají proto
zahraniční hosté asi třetinový podíl, tj. výrazně méně než v ČR (44 %).
Z toho vyplývá, že zahraniční návštěvníci přijíždějí do Jihomoravského kraje častěji jen na kratší pobyty, a průměrná doby pobytu je výrazně podprůměrná (3 dny v roce 2003, v ČR průměrně 4,3 dny). Z části je to způsobeno
neexistencí významných lázeňských center i horských středisek na území kraje (průměrná doby pobytu v lázních
i v zimě v horách je výrazně vyšší než v případě jiných forem pobytu), celkově to také vypovídá o nedostatku
atraktivních programů cestovního ruchu. Významným zjištěním ze statistických pramenů je také podprůměrný
stupeň využití ubytovací kapacity v kraji.
Návštěvníci ze zahraničí přijíždějí nejčastěji z Německa a Polska, dále ze Slovenska, Rakouska a Itálie. Domácí
návštěvníci jsou nejčastěji z Prahy a velkých měst (Olomouc, Ostrava, Zlín, Liberec, Pardubice, aj.).

8. 4. Organizace a řízení cestovního ruchu v kraji
Jako základní prvky organizační struktury cestovního ruchu na nejnižší úrovni se v Jihomoravském kraji vytvořila
v posledních 15 letech turistická informační centra (TIC), provozovaná ve většině mikroregionálních středisek
(městech) a v řadě dalších turisticky navštěvovaných míst. Moderní organizační struktura – např. destinační management – se v kraji teprve vytváří. Na lokální úrovni organizační struktury povětšinou neexistují, na regionální
úrovni jen v turistické oblasti Slovácko a na krajské úrovni vznikla koncem roku 2005 Agentura cestovního ruchu
jižní Morava, která by tyto struktury měla vytvářet.

9.

ÚZEMNÍ A REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

9. 1. Spolupráce subjektů na území kraje
Obce se účastní řady aktivit ve spolupráci s jinými subjekty a snaží se využívat co nejvíce možností ke zlepšení potenciálu území, k získání zkušeností a k zefektivnění činností místní samosprávy. Jednou z možností, jak působit
na věci ovlivňující život obcí, je členství ve Svazu měst a obcí.
Svaz měst a obcí sdružuje 2 472 obcí, tj. 39,56 % z celkového počtu obcí v České republice, ve kterých žije přes
7 milionů obyvatel, což je téměř 73 % občanů České republiky. V Jihomoravském kraji je zapojení obcí mírně
vyšší (44 %), i když mezi okresy existují značné rozdíly. Nejvyšší podíl zapojených obcí vykazuje okres Hodonín,
který je typický vysokým podílem větších obcí. Okresy s menšími obcemi jsou na opačném konci žebříčku. Lze
tedy usuzovat, že malé obce nemají dostatek kapacit na to, aby vedle běžného chodu obce zvládly další rozvojové
aktivity a účinně mohly hájit své zájmy.
V rámci Jihomoravského kraje existuje dále Svaz obcí a měst Jižní Moravy, jako subjekt sdružující obce Jihomoravského kraje, které jsou součástí euroregionu Pomoraví. Jeho členy je 74 obcí kraje, zejména z okresů Hodonín
(17), Břeclav (17), Brno-venkov (16) a Blansko (14). Svaz vznikl v roce 1997 s cílem propagovat Jihomoravský
kraj v oblasti cestovního ruchu a současně vytvořit subjekt pro přeshraniční spolupráci. Zakládajícími členy byla
města Brno, Břeclav, Mikulov, Moravský Krumlov a Znojmo.
Pro zlepšení výkonu některých funkcí obcí a zejména pro zlepšení jejich možností a podmínek pro realizaci
rozvojových záměrů se obce mohou sdružovat do svazků. Některé z těchto dobrovolných svazků obcí (často
zjednodušeně a ne zrovna odborně výstižně nazývaných mikroregiony) mají již několikaletou tradici a za sebou
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řadu úspěšných společných rozvojových projektů, jiné vznikly teprve nedávno. Některé obce jsou členy několika
svazků, jiné obce dosud do žádného svazku nevstoupily.
Vytváření svazků obcí doposud vycházelo z různých příčin, které ovlivňovaly jejich formy spolupráce. Vedle svazků obcí zabývajících se komplexním rozvojem je velmi rozšířená spolupráce za účelem společné realizace větších
infrastrukturních projektů (svazky obcí pro plynoﬁkaci, budování kanalizace a výstavbu společné ČOV, realizace
vodovodu). Vyskytují se i svazky obcí sdružené bez principu územní celistvosti a zaměřující se např. na propagaci
určitých společných prvků (např. Svazek Znojemských vinařských obcí Daníž – vytváření image regionu a ucelených turistických produktů).
V květnu 2005 existovalo v Jihomoravském kraji 61 mikroregionů. Průměrná velikost mikroregionu činila 10
obcí, průměrná rozloha je 10,5 tis. ha a průměrná populační velikost dosahovala téměř 11 tis. obyvatel. Nejvíce
mikroregionů se nacházelo v okrese Brno – venkov (17) a nejméně v okrese Břeclav (5).

Obr. 9.1.1: Přehled územního rozložení svazků obcí (mikroregionů) v JMK ke květnu 2005
Pramen: Jihomoravský kraj

V posledním období – zejména v souvislosti s možnostmi čerpání prostředků Evropské unie z více a objemnějších
zdrojů, zesílila potřeba posílit podmínky nejen pro spolupráci obcí, ale zejména rozvinout princip „partnerství“
a založit funkční spolupráci různých subjektů na územním principu. V rámci operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství bylo jako hlavní nástroj integrované územní strategie rozvoje venkova podporováno zakládání tzv. místních akčních skupin (dále MAS).
V České republice v roce 2005 fungovalo 64 MAS. Největší počet jich nalezneme v Jihočeském kraji (11), nejméně jich je v Karlovarském kraji (1). V Jihomoravském kraji je 6 MAS, které se nachází v téměř všech okresech.
V rámci nich je zapojeno 144 obcí. Tři obce z Jihomoravského kraje jsou členy MAS Jemnicko (Podyjí) v kraji
Vysočina.
Nestátní neziskové organizace jsou dalším typem subjektů, který se podílí na spolupráci na území kraje. V rámci
nestátních neziskových organizací se občané sdružují, aby mohli organizovat a vzájemně usměrňovat své jed-
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nání, tzn. koordinovaně se podílet na veřejné politice v rámci občanské společnosti. V Jihomoravském kraji bylo
k 31.3.2005 dle RES registrováno celkem 5 434 sdružení, 145 nadací, 114 nadačních fondů, 148 obecně prospěšných společností a 526 církevních organizací. Ve většině případů jsou tyto organizace soustředěny na území
města Brna – výjimkou jsou církevní organizace, jejichž rozmístění v území je poměrně vyvážené.

9. 2. Mezinárodní a meziregionální spolupráce (subjektů z kraje)
Pro rozvoj každého regionu je významná a nezbytná spolupráce s vnějšími subjekty, ať už jde o jiné regiony,
města, obce, organizace či podnikatele. Základní úroveň vnější regionální spolupráce Jihomoravského kraje tvoří
aktivity v rámci ČR. V souvislosti s integračními procesy v Evropě a celkovým rozvojem mezinárodní spolupráce
se rozvíjí i spolupráce se zahraničními subjekty na všech úrovních. Důležitým krokem pro posílení mezinárodní
spolupráce se stal vstup do EU.
Spolupráce s ostatními kraji ČR je založena především na množství faktických obchodních i soukromých kontaktů a vztahů, včetně příbuzenských vazeb a to prostřednictvím Asociace krajů ČR. Ta v sobě sdružuje všechny kraje (13) ČR a město Praha. Speciﬁcký je vztah s krajem Vysočina, se kterým tvoří Jihomoravský kraj jeden z osmi
regionů soudržnosti v ČR – region NUTS II Jihovýchod. Tento fakt vyžaduje spolupráci v oblasti programové
a rozvojové. Kraje společně vydali prezentační publikaci regionu, střídavě zajišťují zpracovávání potřebných strategických dokumentů. Přes úzké vazby nedochází k významnější spolupráci při řešení společných problémů a při
rozvoji území na společné hranici krajů.
Na podporu a rozvoj meziregionální spolupráce Jihomoravský kraj vytváří pracovní skupiny, jejichž cílem je navrhovat a koordinovat aktivity v předmětném regionu a předkládat návrhy k projednání v samosprávných orgánech
Jihomoravského kraje.
Jihomoravský kraj má podepsána memoranda či smlouvy o spolupráci s 11 evropskými regiony v 7 státech. První
smlouva o spolupráci byla podepsána v roce 2002 pro spolupráci se spolkovou zemí Dolní Rakousko (Rakousko).
Od roku 2002 se rovněž rozvíjí spolupráce s několika italskými regiony. V následujících letech byly rozvíjeny vztahy
se slovenskými kraji v blízkosti Jihomoravského kraje, ale i s regiony ruskými a s jedním regionem nizozemským.
Speciﬁcká je spolupráce s městy Šumadijského okruhu v Srbsku. V roce 2005 podepsaná smlouva o spolupráci
s Lodžským vojvodstvím v Polsku odstartovala sérii společných aktivit s tímto regionem.

Obr. 9.2.1: Přeshraniční spolupráce Jihomoravského kraje v roce 2005
Pramen: www.kr-jihomoravsky.cz
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Mezinárodní partnerské vztahy obcí a měst jsou v kraji rozvinuty poměrně významně. Většina měst a řada obcí
spolupracuje s partnerskými městy a obcemi v některém z evropských států. Není výjimkou spolupráce i s více
subjekty. Zahraniční aktivita měst je logicky vyšší než u ostatních obcí. První pozici z hlediska navázaných kontaktů zaujímá jednoznačně město Brno, s odstupem následováno městem Znojmem. Ze souhrnného hodnocení
výběru partnerských měst je patrné rovnoměrné rozložení mezinárodní spolupráce mezi země sousedící a nesousedící s ČR, s nimiž jsou dále srovnatelné vzdálenější země Itálie a Francie (sousedící země mají více než 50 %
podíl na úhrnu partnerských měst, zejména Rakousko a Slovensko). V případě menších obcí je rozhodující jejich
poloha. Obce v příhraničních oblastech spolupracují s obcemi v sousedním státě, u menších obcí ve „vnitrozemí“
kraje jsou to spíše ojedinělé případy.
Speciﬁckým typem přeshraniční spolupráce je vytváření tzv. euroregionů. Jejich cílem je prostřednictvím přeshraniční spolupráce překonávat hranice a snížit jejich význam na úroveň správního členění s pozitivně stimulujícím účinkem na spolupráci.
V České republice dnes funguje třináct euroregionů, které zahrnují území více než čtyřiceti ze sedmdesáti šesti
stávajících okresů. Na Slovensku existuje 7 euroregionů, v Rakousku 9. V Jihomoravském kraji se tento druh
přeshraniční spolupráce uskutečňuje v rámci euroregionu Pomoraví, který sdružuje regiony Weinviertel, Jižní
Morava a Západní Slovensko (proto je někdy označovaný jako euroregion Jižní Morava-Západne SlovenskoWeinviertel). Oblast kolem Velké nad Veličkou v okrese Hodonín je součástí euroregionu Bílé Karpaty – Biele
Karpaty.
Zahraniční aktivity podnikatelských subjektů se u větších podniků stávají samozřejmostí, ale i drobní a střední
podnikatelé hledají možnost uplatnění na zahraničních trzích. Vhodnou platformou pro věcnou spolupráci mezi
podnikateli se stala třístranná smlouva o spolupráci mezi Regionální hospodářskou komorou Jižní Moravy,
Bratislavskou hospodářskou komorou SOPK a Hospodářskou komorou Dolního Rakouska a Vídně. Poměrně
rozvinuta je i mezinárodní spolupráce dalších subjektů, především v oblasti kultury, školství, sportu a dalších
zájmových činností.
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SWOT ANALÝZA
S – SILNÉ STRÁNKY
S1.
S2.
S3.
S4.
S5.
S6.
S7.
S8.
S9.
S10.
S11.
S12.
S13.
S14.
S15.
S16.
S17.
S18.
S19.
S20.
S21.
S22.
S23.
S24.
S25.
S26.
S27.

Výhodná geograﬁcká poloha v rámci ČR i Evropy
Brno, krajské město, sídlo významných institucí s celostátní i mezinárodní působností, s nabídkou pracovních příležitostí a společensko kulturních aktivit
Dobrá dopravní dostupnost Brna a dalších obcí kraje, ležících na významných dopravních tazích
Růst atraktivity venkovských obcí pro stálé bydlení v suburbánních oblastech
Migrační atraktivita kraje – přírůstek obyvatel migrací ve většině okresů
Nadprůměrná úroveň vzdělanosti obyvatel kraje ve srovnání s ČR
Postupný pokles zastoupení mladších věkových kategorií na úhrnné nezaměstnanosti
Kvaliﬁkovaná pracovní síla, zejména v technických oborech a to i v národním měřítku
Podpora a existence technologických center a parků, inkubátorů
Velká koncentrace VŠ
Značný potenciál využití zemědělské půdy k nepotravinářské produkci
Potenciál využití volného investičního majetku z bývalých zemědělských provozů
Existence výkonných silničních a železničních komunikací zapojených do nadregionálního a mezinárodního kontextu a jejich vyhovující hustota
Letiště Brno-Tuřany s mezinárodním statutem, svěřené kraji
Vysoký stupeň zásobování obyvatelstva pitnou vodou z veřejných vodovodů
Dostatečná síť elektrických rozvodů
Vysoký stupeň plynoﬁkace kraje
Silná pozice kraje v systému středního, vyššího a vysokého školství v ČR (včetně vojenského vysokého
školství) a jeho dostatečná kapacita
Stabilizovaná síť krajských zdravotnických zařízení a nadregionální působnost některých z nich
Kulturně historické bohatství s velkým počtem evidovaných kulturních památek s chráněnými památkovými celky
Relativně nadprůměrná kvalita životního prostředí v kontextu ČR (lokálně až mikroregionálně)
Velké množství legislativně chráněných velkoplošných i maloplošných území (NP, CHKO, CHOPAV, …)
Výhodná geograﬁcká poloha kraje, zejména z pohledu zahraničního turismu
Nabídka významných přírodních a kulturních turistických atraktivit i z pohledu zahraničního i celorepublikového turismu
Brno – tradiční místo mezinárodních veletrhů a zázemí kraje v kvalitních gastronomických a ubytovacích
službách, včetně kongresové turistiky
Nabídka velkého množství značených turistických a cykloturistických tras
Zapojení institucí do spolupráce se zahraničím a do programů přeshraniční spolupráce s EU

W – SLABÉ STRÁNKY
W1.
W2.
W3.
W4.
W5.
W6.
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Rostoucí suburbanizace, především kolem města Brna
Značný rozsah marginálních území vyznačujících se potenciálními problémy socioekonomického charakteru
Neřešení nevyužitých rozsáhlých areálů – brownﬁelds
Vylidňování některých oblastí (zejména jihovýchodu a jihozápadu kraje)
Nepříznivá demograﬁcká struktura a negativní populační trend u velké části venkovského obyvatelstva,
(narůstání podílů poproduktivní věkové skupiny obyvatelstva a pokles podílu skupiny předproduktivní)
Dlouhodobě nadprůměrná míra nezaměstnanosti, zejména okresy Hodonín a Znojmo
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W7.
W8.
W9.
W10.
W11.
W12.
W13.
W14.
W15.
W16.
W17.
W18.
W19.
W20.
W21.
W22.
W23.
W24.
W25.
W26.
W27.
W28.
W29.
W30.
W31.
W32.
W33.

Negativní vývoj na trhu práce v řadě venkovských obcí (kromě suburbánního území)
Zvyšující se průměrná délka nezaměstnanosti
Slabá spolupráce VŠ a průmyslu, resp. tržních služeb
Slabší dopravní dostupnost okresů Vyškov a Znojmo
Špatná ekonomická situace zemědělských podniků s výrazně negativními dopady na rozvoj venkova
Zastaralé technické a technologické vybavení zeměd. podniků
Neuspokojivý technický stav regionálně významných silničních i železničních tras, některých dálkových
silnic a zejména silnic nižších tříd
Chybějící síť cyklostezek uvnitř měst
Slabá dopravní obslužnost v okrajových částech kraje
Nedostatečné odkanalizování a čištění odpadních vod menších sídel (do 2 000 obyvatel) a technologicky
zastaralé vybavení ČOV větších obcí
Lokálně špatný technický stav vodovodní sítě a kanalizačních řadů
Ohrožení existence některých mateřských a základních škol (především v malých obcích) následkem úbytku žáků
Chybí vazba mezi nabídkou studijních oborů a požadavky trhu práce
Značné regionální rozdíly v počtu obyvatel na jednoho lékaře
Rostoucí disproporce mezi nabídkou sociálních služeb a poptávkou po nich
Výrazný stupeň znečištění vodních toků, zejména v nížinných oblastech kraje, značná eutroﬁzace vodních
ploch
Vysoká míra ohrožení zemědělské půdy působením degradačních činitelů (úbytek humusu, eroze, zatížení
polutany)
Systémově nedořešená ochrana území před povodněmi
Pokračující zhoršování stavu ovzduší v městských oblastech, zejména vlivem dopravy
Výrazná sezónnost cestovního ruchu v kraji s převahou letní turistiky, malá nabídka aktivit pro pobytovou
zimní rekreaci a cestovní ruch
Nízká průměrná doba pobytu hostů
Absence organizačních struktur cestovního ruchu v kraji (destinační management)
Nedostatky v marketingu, propagaci a budování pozitivního image kraje
Nedostačující úroveň turistické základní a doprovodné infrastruktury CR
Neexistující dlouhodobá územní koncepce státu komplikuje dokončení územních plánů velkých územních
celků
Nedostatečné využívání zpracovaných rozvojových dokumentů obcemi
Slabá spolupráce krajů při rozvoji území na jejich hranicích

O – PŘÍLEŽITOSTI
O1. Využití výhodné geograﬁcké polohy kraje pro rozvoj ekonomických aktivit (ekonomická aktivace území) –
výrobní a technologické zóny pro tuzemské a zahraniční investory
O2. Vytvoření efektivních krajských nástrojů pro podporu a zvýšení kvality bydlení s cílem usměrnění suburbanizace
O3. Využití možností ﬁnancování projektů v rámci ploch brownﬁelds pro návrat těchto území do života měst
O4. Rozvoj přeshraniční spolupráce s Rakouskem a Slovenskem
O5. Diverziﬁkace ekonomické aktivity zemědělců, rozvoj podnikatelské aktivity a cestovního ruchu ve venkovských obcích a marginalizovaných oblastech
O6. Podpora stěhování obyvatelstva do vylidňujících se oblastí pomocí pobídek pro imigraci
O7. Rozvoj institucí a struktur zajišťujících vazby mezi sférou zaměstnanosti, vzdělávání, kvaliﬁkace a podpory
podnikání
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O8. Rozvoj zaměstnanosti v oborech terciární sféry, zejména v odvětvích služeb pro podniky, vědu, výzkum
a vývoj
O9. Využití a rozvoj letiště v Brně a logistického centra
O10. Podpora investic zaměřených na rozvinutí „vyšších“ služeb (např. působení ﬁrem jako IBM může významně ovlivnit trh práce i zaměření studijních oborů , zejména VŠ)
O11. Využití PPP k budování infrastruktury či revitalizaci brownﬁelds
O12. Využití produkčního potenciálu oblastí vhodných pro zemědělskou výrobu
O13. Využití ﬁnančních zdrojů z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) k realizaci politiky integrovaného rozvoje zemědělství a venkova
O14. Zvýšení významu kraje pro mezinárodní dopravu díky jeho poloze na multimodálních koridorech,
O15. Budování cyklistických stezek zvýší rekreační atraktivitu oblastí i bezpečnost místních obyvatel
O16. Budování společných kanalizačních soustav a ČOV v rámci funkčních mikroregionů a rekonstrukce obecních a městských ČOV v souladu s technickými předpisy a legislativou EU
O17. Zvyšování kvality školství, modernizace stylu výuky, důraz na rozvoj klíčových schopností (komunikace,
IT…)
O18. Restrukturalizace zdravotnictví po stránce ekonomické (ﬁnancování) i odborné (důraz na prevenci, zdravý
životní styl)
O19. Posílení preventivních programů (nejen zdravotní, ale i protidrogové prevence, prevence sociálně patologických jevů atd.)
O20. Posilování funkční spolupráce mezi zdravotnickými zařízeními a zařízeními sociální péče
O21. Rozvoj kulturního života prostřednictvím podpory zařízení pro kulturu, muzea, galerie a knihovny
O22. Podpora využití obnovitelných zdrojů energie, zejména využitím nepotravinářské zemědělské produkce
O23. Převzetí standardů EU v oblastech kanalizací s ČOV a nakládání s odpady
O24. Prohloubení programů revitalizace krajiny a jejich integrace s tvorbou ÚSES
O25. Realizace protipovodňových opatření v povodích na území kraje
O26. Vytvoření efektivní organizační struktury cestovního ruchu, propojující krajskou úroveň s lokálními a mikroregionálními sdruženími
O27. Možnosti rozvoje konjukturálních forem cestovního ruchu a programů - poznávací a kulturní turistika,
UNESCO turistika, vzdělávací a kongresová turistika, vinařská turistika, gastroturistika, incentivní turistika
O28. Zlepšení turistického image kraje prostřednictvím cílené propagace (např. systém certiﬁkace služeb, intenzivnější reklama, medializace akcí, apod.)
O29. Realizace jednotného informačního a rezervačního turistického systému
O30. Využití postavení Brna jako města vysokého školství, technologického vývoje a veletržních tradicí a jako
centra obchodu a veletrhů pro střední a východní Evropu
O31. Vytváření místních akčních skupin jako formy spolupráce veřejného i soukromého sektoru při rozvoji
území

T – OHROŽENÍ
T1.
T2.
T3.
T4.
T5.
T6.
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Nekoncepční rozvoj suburbánního území povede k zvýšení dopravního zatížení jádrového území a potřeby
dalších investic do dopravní infrastruktury při zhoršení kvality prostředí jádrového města
Prohlubující se projevy marginalizace v území (nedostatek pracovních příležitostí, nižší vzdělanost obyvatelstva, nedostatek příležitostí ke kulturnímu vyžití apod.)
Nevyhovující systém veřejné dopravy povede k nárůstu objemu individuální automobilové dopravy
Neřešení zhoršování stavu bytového fondu může v některých lokalitách vést ke koncentraci sociálně slabých skupin obyvatelstva a vzniku sociálně patogenních jevů těchto oblastí
Pokračující stárnutí obyvatelstva kraje a s ním spojené rostoucí náklady na zdravotní a sociální péči
Odchod vzdělaných obyvatel z kraje z důvodu absence kvaliﬁkovaných pracovních míst
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T7.
T8.
T9.
T10.
T11.
T12.
T13.
T14.
T15.
T16.
T17.
T18.
T19.
T20.
T21.
T22.
T23.
T24.
T25.
T26.
T27.

Neschopnost zajistit zvyšování míry zaměstnanosti obyvatelstva
Nedostatečná podpora adaptability a mobility pracovní síly
Jednostranné sektorové zaměření hospodářství – automobilový průmysl, HiTech, Biotech (malá diverziﬁkace pomíjející i jiné obory – služby)
Koncentrace maloobchodní sítě do velkých nákupních center může vést ke snížení dostupnosti obchodů
pro obyvatelstvo
Pokles zemědělské výroby, který omezí možnosti systémového řešení rozvoje venkovských území
Zhoršení postavení zemědělských prvovýrobců způsobené nedostatečnou ochranou zemědělského trhu
proti dotovaným dovozům
Nesnížení podílu zornění půdy způsobuje její značné ohrožení erozí, nízkou retenční schopnost půdy
i krajiny
Neřešení zatěžujícího tranzitu v silniční kamionové dopravě, zejména na D1
Nedostatek ﬁnančních prostředků pro údržbu a technické a bezpečnostní zlepšení stavu silnic ve vlastnictví kraje
Nedostatečné tempo budování a intenziﬁkací kanalizačních systémů a ČOV bude mít negativní vliv na
čistotu vodních toků a kvalitu ostatních složek životního prostředí (případně zastaví územní rozvoj sídel)
Centralizace školství do větších měst, ohrožení existence škol ve venkovských oblastech
Neprovázání vzdělávacího systému s trhem práce nežádoucím způsobem ovlivňuje růst nezaměstnanosti
Rostoucí náklady na zdravotní a sociální péči, zapříčiněné pokračujícím stárnutím obyvatelstva kraje
a nedostatečnou zdravotní prevencí
Nesnižování rozdílnosti regionů ve vybavení zařízeními sociálních služeb
Nedostatečná ochrana jímacích území zdrojů pitné vody v nivách před těžbou písků a štěrkopísků
Nepřiměřené rozšíření zastavěné plochy na okrajích zejména větších měst
Nevyřešení problémů starých ekologických zátěží a rekultivace ploch devastovaných těžbou nerostných
surovin
Snižování konkurenceschopnosti cestovního ruchu v kraji se zahraničím i jinými kraji ČR
Omezování komerčního využívání kulturních památek v cestovním ruchu
Znečišťování vodních ploch využívaných k rekreaci
Nepřipravenost rozvojových dokumentů obcí nebo jejich svazků s důsledkem omezeného přístupu k ﬁnančním dotacím v rámci kraje, ČR i EU
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NÁVRHOVÁ ČÁST
Strategie rozvoje Jihomoravského kraje je koncepční dokument, který formuluje pro delší časový horizont
(2006-2016) přístup kraje k podpoře rozvoje jeho územního obvodu. Stanovuje strategické cíle rozvoje kraje jako
celku a jeho funkčních částí, hlavní cesty k jejich dosažení a poskytuje potřebná východiska a základní rámec pro
vypracování Programu rozvoje kraje a Strategických plánů rozvoje měst nebo jiných územních celků kraje.
Návrhová část Strategie vychází ze závěrů analýz v Proﬁlu kraje, a také z celkových i resortních krajských a národních strategických a koncepčních dokumentů. Obsahuje vizi a globální cíl Jihomoravského kraje, a dále globální a speciﬁcké cíle jednotlivých prioritních os rozvoje, naplňované prostřednictvím jednotlivých strategických
opatření (témat aktivit); tato struktura je znázorněna na obr. 1. Vzhledem k charakteru dokumentu, který má být
poměrně obecný, pokrývají zde uvedené cíle a opatření veškeré spektrum oblastí rozvoje kraje.

PRIORITNÍ OSA

(6)

PRIORITNÍ OKRUH

(11)

Speciﬁcký cíl (SC)

(50)

Strategická opatření

(163)

Obr. 1: Struktura návrhové části SRJMK

Stanovení opatření a aktivit prioritních pro kratší (zpravidla tříleté) časové úseky v rámci období platnosti Strategie a určení konkrétních kroků pro jejich realizaci je předmětem Programu rozvoje kraje, který bude k tomuto
účelu pravidelně aktualizován.
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Prioritní okruh A:
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Prioritní osa I:
HOSPODÁŘSTVÍ

Prioritní okruh A:
VĚDA, VÝZKUM
A INOVACE

Prioritní okruh D:
ZEMĚDĚLSTVÍ A
LESNICTVÍ

Prioritní okruh C:
CESTOVNÍ RUCH

Prioritní okruh
B: PRŮMYSL A
SLUŽBY

Prioritní osa II:
ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

Prioritní okruh B:
SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA

Prioritní okruh A:
OBYVATELSTVO
A TRH PRÁCE

Prioritní osa III:
LIDSKÉ ZDROJE

Prioritní okruh
B: VENKOVSKÝ
PROSTOR

Prioritní okruh A:
MĚSTSKÁ SÍDLA

Prioritní osa IV:
OSÍDLENÍ

Prioritní okruh A:
ÚZEMNÍ A MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

Prioritní okruh
A: DOPRAVA A
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Prioritní okruh B:
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Prioritní osa VI:
SPOLUPRÁCE

Prioritní osa V:
DOPRAVNÍ A
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
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Vize JMK
Jihomoravský kraj jako dynamicky se rozvíjející region, který v souladu s principy udržitelného rozvoje,
disponuje výkonnou a konkurenceschopnou ekonomikou založenou na moderních technologiích s vysokou
přidanou hodnotou, vysokou úrovní vzdělanosti s důrazem na přípravu a využití kvalitních lidských zdrojů,
udržuje přijatelný stav životního prostředí a krajiny, moderně orientovaným zemědělstvím, udržuje regionální kulturní speciﬁka, využívá svou příznivou geograﬁckou polohu na důležitých kontinentálních osách,
využívá potenciál cestovního ruchu a koncepčně usměrňuje proces suburbanizace.

Globální cíl JMK
Jihomoravský kraj bude ekonomicky silný a dynamicky se rozvíjející region při udržení kvalitního životního
prostředí a krajiny. Hospodářským těžištěm budou aktivity založené na moderních technologiích. Průmysl
bude produkovat výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Vzroste vzdělanostní úroveň obyvatelstva, zkvalitní se
procesy vzdělávání a zlepší se možnosti uplatnění lidských zdrojů v občanské a profesní sféře. Zemědělství bude
tvořit součást páteře integrovaného rozvoje ve venkovském prostoru. Cestovní ruch bude v turisticky atraktivních
oblastech aktivně přispívat k rozvoji území.
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Prioritní osy, jejich okruhy a globální a specifické cíle
PRIORITNÍ OSA I: Hospodářství
Prioritní okruh A: Věda, výzkum a inovace
Globální cíl
Posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu a výkonnosti JMK na úroveň vyspělých regionů EU, tak
aby se JMK stal významným místem koncentrace těchto aktivit v EU.

Specifické cíle
1. Rozvoj a podpora výzkumných, technologických center, parků a inkubátorů
2. Posílení spolupráce VŠ s komerční sférou se zaměřením na aplikovaný výzkum a vývoj technologií (spolu
s jejich transferem)
3. Podpora podmínek pro rozvoj VaV, aplikovaného výzkumu a spolupráce pracovišť akademie věd s VŠ
4. Podpora inovací MSP prostřednictvím spojení mezi malými a středními podniky, univerzitami a výzkumnými
a technologickými středisky – vytváření klastrů a podnikatelských sítí
5. Vybudování Evropského technologického institutu, jako základního centra technologického výzkumu, s podporou nejvýznamnějších soukromých evropských výrobních ﬁrem a s velmi rychlým přenosem výzkumných
výsledků do praxe

Prioritní okruh B: Průmysl a služby
Globální cíl
JMK z hlediska růstu HDP patří mezi deset nejrychleji rostoucích regionů NUTS III v EU, a to při uplatňování
principů udržitelného rozvoje.

Specifické cíle
1. Rozvoj a podpora podnikatelských zón
2. Podpora rozvoje vybraných průmyslových odvětví a posilování strategických a logistických služeb
3. Systematický rozvoj otevřeného podnikatelského prostředí, které bude vytvářet podmínky pro zahájení a další rozvoj podnikatelských aktivit, včetně rozvoje lidských zdrojů v podnikatelských subjektech
4. Podpora přípravy rekvaliﬁkací v souladu s potřebami trhu práce

Prioritní okruh C: Cestovní ruch
Globální cíl
Využívání potenciálu kraje pro rozvoj (udržitelného) cestovního ruchu a zvýšení konkurenceschopnosti odvětví cestovního ruchu a lázeňství v Jihomoravském kraji.
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Specifické cíle
1. Zkvalitnění služeb a infrastruktury pro podporu rozvoje cestovního ruchu
2. Vytváření konkurenceschopných produktů cestovního ruchu a jejich propagace

Prioritní okruh D: Zemědělství a lesnictví
Globální cíl
Zemědělství a lesnictví je stabilní páteří integrovaného rozvoje ve venkovském prostoru. Plní vyváženě funkce produkční, environmentální a sociální.

Specifické cíle
1. Stabilizace podnikatelské struktury středních a velkých podniků s oporou v přehledných právních vztazích
k pozemkovému majetku.
2. Koncentrace na základní komodity, ve kterých lze uspět na globálním trhu.
3. Spolupráce podnikatelů prvovýroby na vyšším stupni horizontální integrace mezi sebou, i vertikálně s klíčovými dodavateli a zpracovateli.
4. Komplexní zvládnutí vybraných produkčních vertikál s využitím nových, ekologicky příznivějších technologií, zajišťující certiﬁkovanou kvalitu od vstupů po ﬁnální výrobky s vyšší přidanou hodnotou
5. Zvyšování nezávislosti oboru na vnějších zdrojích energie

PRIORITNÍ OSA II: Životní prostředí
Prioritní okruh A: Životní prostředí
Globální cíl
Ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v Jihomoravském kraji jako základního principu udržitelného
rozvoje, snížení znečištění zejména vodních toků a nádrží.

Specifické cíle
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obnova přirozeného stavu malých a středně velkých vodních toků, opatření proti povodním
Rozvoj územní ochrany biodiverzity přírodních systémů a krajinných hodnot
Projekt Čisté povodí Svratky, příprava projektu Čistá vodní nádrž Vranov
Řešení dopadů lidské činnosti na životní prostředí
Realizace projektů na úspory energie
Zkvalitnění environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)
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PRIORITNÍ OSA III: Lidské zdroje
Prioritní okruh A: Obyvatelstvo a trh práce
Globální cíl
Moderní, otevřená společnost, jejímž zdrojem je kultivovaný, zdravý lidský potenciál, rozvinutý efektivní a ﬂexibilní trh práce s kvalitní kvaliﬁkovanou a konkurenceschopnou pracovní silou, vytvářející podmínky pro integraci
sociálně vyloučených skupin obyvatelstva.

Specifické cíle
1. Zlepšení profesní přípravy mládeže a odborného vzdělávání pracovníků podporou spolupráce institucí
a struktur zajišťujících vazby mezi sférou vzdělání a oblastí trhu práce
2. Posílení spolupráce institucí na trhu práce s ohledem na potřebu efektivní realizace aktivní politiky zaměstnanosti, programů prevence před dlouhodobou nezaměstnaností a nezaměstnaností rizikových skupin obyvatelstva (posílení podmínek pro zaměstnávání žen a starší populace, snižování neopodstatněných regionálních
rozdílů v podmínkách pro zaměstnanost)
3. Zvýšení podílu osob zapojených do systému celoživotního učení, rozvinutí nabídky kvalitních vzdělávacích
a populárně naučných programů z hlediska potřeb trhu práce i širších potřeb kultivace lidského potenciálu
4. Zlepšování podmínek pro podnikání a rozvoj malého a středního podnikání (zvyšováním ﬂexibility pracovní
síly, zlepšováním materiálních podmínek, snižováním administrativní zátěže)
5. Posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením, zejména cestou zlepšení přístupu ke vzdělání
a zaměstnání
6. Zvyšování kvality života obyvatel – rozvinutí preventivních programů (zdravotní prevence, protidrogová
prevence, prevence sociálně patologických jevů atd.) a podpora rozvoje terénních sociálních služeb

Prioritní okruh B: Sociální infrastruktura
Globální cíl
Podpora všech oblastí sociální infrastruktury zvyšujících efektivitu provozu jednotlivých zařízení a kvalitu poskytovaných služeb, stimulujících kultivaci lidského potenciálu a zvyšujících atraktivitu regionu.

Specifické cíle
1. Podpora optimalizace sítě škol a vzdělávacích oborů při udržení jejich dostupnosti ze všech částí kraje
2. Zajištění potřebných kapacit zdravotních a sociálních služeb ve všech částech kraje a jejich vzájemné provázanosti, zlepšení podmínek pro jejich efektivní hospodaření
3. Stimulace rozvoje služeb v domácím prostředí, rozvoj komunitních center a respitní péče
4. Rozvinutí infrastruktury, technických prostředků, institucí a aktivit pro zájmovou činnost obyvatel – kulturní
a sportovní vyžití, zájmové vzdělávání (knihovny, divadla, kina, informační centra, sportovní areály, volnočasové aktivity, činnost zájmových organizací atd.), péče o přírodní a kulturní dědictví kraje
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PRIORITNÍ OSA IV: Osídlení
Prioritní okruh A: Městská sídla
Globální cíl
Racionálně rozvíjet systém osídlení kraje koncepčním usměrňováním suburbanizačních tendencí v okolí
města Brna a posilováním pozice marginálních území při respektování přírodních a kulturních hodnot
kraje.
Specifické cíle
1. Koncepčně usměrňovaný proces suburbanizace
2. Snížení regionálních rozdílů v kvalitě života v jednotlivých oblastech JMK s důrazem na stabilizaci marginálních území (bydlení, podnikání, služby)
3. Diferencované zajištění dopravní dostupnosti všech částí kraje
4. Koordinovaný rozvoj sídel při hranici s Rakouskem (Znojmo, Mikulov, Břeclav)
5. Stabilizace bydlení ve městech (obnova bytového fondu, regenerace panelových sídlišť, vytvoření krajských
nástrojů pro podporu bydlení atd.)
6. Realizace projektů brownﬁelds

Prioritní okruh B: Venkovský prostor
Globální cíl
Rozvíjet venkovský prostor jako prosperující, atraktivní, kulturní a integrované území, podporované
funkční infrastrukturou a dostupnou občanskou vybaveností harmonicky spjatou s venkovskou krajinou
a využívající potenciál krajiny, přírodní a kulturní dědictví.
Specifické cíle
1. Diferencované zvýšení atraktivity venkovských obcí pro bydlení i pro podnikání prostřednictvím zkvalitňování jejich dopravní a technické infrastruktury a občanské vybavenosti, s rozvinutím podmínek speciﬁckých pro
oblast cestovního ruchu
2. Diverziﬁkace podnikatelských aktivit ve venkovských oblastech kraje

PRIORITNÍ OSA V: Dopravní a technická infrastruktura
Prioritní okruh A: Doprava a dopravní infrastruktura
Globální cíl
Zvýšení využití příznivé geograﬁcké polohy kraje a zejména dopravně výhodné pozice města Brna. Významné zkvalitnění stavu vybudované sítě běžných dopravních komunikací.
Specifické cíle
1. Dobudování a zkvalitnění silniční sítě
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2.
3.
4.
5.

Modernizace železniční infrastruktury
Rozvoj letecké dopravy
Rozvoj veřejné osobní dopravy
Rozvoj cyklistické dopravy

Prioritní okruh B: Technická infrastruktura
Globální cíl
Dosažení vysokého stupně napojení na kanalizační soustavy a ČOV a zásobení obyvatelstva kvalitní pitnou vodou.
Specifické cíle
1. Zabezpečení dostatečného objemu kvalitní pitné vody z povrchových a z podzemních zdrojů a její dodávky
technicky dokonalými veřejnými vodovody. Zajištění důsledné ochrany vodních zdrojů v nezbytném rozsahu
a čistoty povrchových vod především napojením sídel na kanalizační soustavy, ČOV

PRIORITNÍ OSA VI: Spolupráce
Prioritní okruh A: Územní a meziregionální spolupráce
Globální cíl
Vybudování silných partnerských vztahů založených na meziregionální, transnacionální a přeshraniční
spolupráci v oblasti rozvoje lidských zdrojů, kultury, výzkumu, vědy, inovací, podnikání a obchodu, zvyšování atraktivní nabídky cestovního ruchu, rozvoje dopravní infrastruktury, životního prostředí a krajiny.
Specifické cíle
1. Podpora institucionální spolupráce při přípravě a realizaci projektů v rámci přeshraniční spolupráce (Slovensko a Rakousko)
2. Rozvoj spolupráce různých subjektů na mezinárodní úrovni, zejména v oblasti vědy, inovací, lidských zdrojů,
kultury a cestovního ruchu
3. Rozvoj partnerství při řešení společných problémů a přípravě nebo realizaci společných projektů jak mezi
kraji v rámci regionu NUTS 2, tak s ostatními kraji v rámci ČR, podporující udržitelný rozvoj kraje a upevňující vztahy mezi regiony
4. Rozvoj všestranné spolupráce mezi regionálními partnery na území kraje při uskutečňování přijatých rozvojových záměrů
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MAPOVÉ PŘÍLOHY
SEZNAM MAPOVÝCH PŘÍLOH:
1. Administrativní členění Jihomoravského kraje
2. Sídelní struktura
3. Dopravní poloha
4. Byty postavené po roce 1991
5. Polohová diferenciace obcí
6. Celkový přírůstek obyvatel
7. Podíl osob s maturitou a vyšším vzděláním
8. Míra nezaměstnanosti
9. Zařízení sociální péče – domovy důchodců a ústavy sociální péče

I.

Administrativní členění Jihomoravského kraje
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II.

Sídelní struktura

III.

Dopravní poloha
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IV.

Byty postavené po roce 1991

V.

Polohová diferenciace obcí
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VI.

Celkový přírůstek obyvatel

VII.

Podíl osob s maturitou a vyšším vzděláním
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VIII. Míra nezaměstnanosti

IX.
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Zařízení sociální péče – domovy důchodců a ústavy sociální péče
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